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SKEPPLANDA. Ett 
bättre utfall än vad 
både tjänstemän och 
politiker hade vågat 
drömma om.

Meröppet bibliotek 
har utvecklat sig till en 
formidabel succé.

– Besöksfrekvensen 
har ökat med 67 % 
under perioden juli-
oktober jämfört med 
samma tid förra året, 
förklarar bibliotekschef 
Eva Bünger.

Invigningen av Meröppet 
bibliotek i Surte och i Skepp-
landa ägde rum den första 
respektive femtonde juni. 
Förväntningarna var stora, 
men att responsen skulle bli 
så överväldigande hade inte 
någon kunnat förutspå.

– Det är helt fantastiskt! 
Visionen om att biblioteken 
på dessa båda orter skulle 
bli ett extra vardagsrum för 
invånarna har slagit in till 
fullo, säger ordföranden i 
Kultur- och fritidsnämnden 
Isabell Korn (M).

– I samband med sats-
ningen på Meröppet bib-
liotek bestämde vi oss för 
att göra en uppfräschning 
av lokalerna i Surte och i 
Skepplanda. Inte nog med att 
den nya tekniken tog plats, 
det målades om och miljön 
moderniserades. Det skedde 
ett ansiktslyft som var välbe-
hövligt, säger Isabell.

Ale kommun var först i 
Västsverige med Meröppet 

bibliotek. Konceptet sprider 
sig nu som en löpeld genom 
landet. Många kommuner 
tar efter den satsning som 
har sitt ursprung i Danmark.

– Vi var långt gångna på 
min tidigare arbetsplats i 
Partille och jag gjorde stu-
diebesök i Danmark. Därför 
blev jag väldigt entusiastisk 
när jag kom till Ale kommun 
och hörde om deras planer, 
säger Eva Bünger.

Även om besöksfrekven-
sen skjutit i höjden och utlå-
ningen ökat med över 20 %, 
så är det ändå inte det som 
glädjer Isabell Korn allra 
mest.

– Det är att farhågorna om 
en ökad skadegörelse inte 
har besannats. Låntagarna 
har växt med uppgiften. De 

tycker om sitt bibliotek och 
vårdrar det därefter, säger 
Isabell.

Ett konstaterande som 
Ellinor Johnson, bib-
liotekarie i Skepplanda, kan 
understryka.

– Visst ser vi att folk har 
varit runt i hyllorna på kvälls-
tid, men det är så vi vill att det 
ska vara. Någon skadegörelse 
eller stöld har vi inte märkt 
av. Folk lägger pengar på 
disken när de köper begag-
nade böcker att ta med sig 
hem, förklarar Ellinor.

Får vi fler Meröppna 
bibliotek i Ale?

– Vi har beslutat att göra 
en utredning av biblioteket 
i Nödinge. Här ställer huset 
till vissa problem, men vi vill 
ändå utreda möjligheten, 

säger Isabell Korn.
Hur blir det med Älv-

ängen?
– Här tittar vi på lite nya 

former. Tjänstemännen har 
fått i uppdrag att försöka 
finna en lämplig lokal för 
ett folkbibliotek i centrum. 
Självklart skulle det också bli 
ett Meröppet bibliotek i så 
fall samtidigt som nuvarande 
verksamhet i Aroseniussko-
lan då skulle övergå att bli ett 
renodlat skolbibliotek, säger 
Isabell Korn.

När skulle denna vision 
kunna bli verklighet?

– Det är för tidigt att svara 
på den frågan, men rimligt är 
inom ett par år, avslutar Isa-
bell Korn. TEXT
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Ellinor Johnson, bibliotekarie i Skepplanda, Eva Bünger, bibliotekschef, och Isabell Korn, 
ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, kan glatt konstatera att Meröppet bibliotek i Skepp-
landa och i Surte har blivit en lyckad satsning.

Meröppet bibliotek – en formidabel succé!
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SURTE. Att jobba som 
deltidbrandman är beri-
kande.

Det anser Rose-Marie 
Larsson som rekom-
menderar andra att 
följa i hennes spår nu 
när Bohus Räddnings-
tjänstförbund behöver 
komplettera sin perso-
nalstyrka.

– Ett roligt och spän-
nande inslag i varda-
gen, säger Rose-Marie 
till lokaltidningen.

Rose-Marie Larsson började 
sin anställning inom rädd-
ningstjänsten för fyra och 
ett halvt år sedan – på Surte 
brandstation. Dessförin-
nan hade hon studerat SMO 
(Skydd mot olyckor) med 
praktiken förlagd till Kung-
älvs brandstation.

– Det var så jag kom i 
kontakt med räddningstjäns-
ten. Min förhoppning är att 
kunna bli brandman på heltid 
vad det lider, förklarar Rose-
Marie Larsson.

Rose-Marie är ensam 
kvinna i BORF:s personal-
grupp på den här sidan älven. 
Avsaknaden av kvinnliga kol-
legor är dock inget bekym-
mer.

– Jag känner mig som en 
i gänget, trots att det bara 
är män på stationen. Du 
blir som du umgås, skrattar 
Rose-Marie men tillägger 
samtidigt:

– Visst hade det varit roligt 
med en kvinnlig kollega. 
Detta är ett yrke för både 

män och kvinnor.
Viktigaste egenskapen 

för den som funderar på att 
bli brandman?

– Du ska kunna jobba i 
grupp. Du ska tycka om att 
arbeta med människor och 
att möta människor. Det är 
vad vårt jobb går ut på.

Hur är det med den 
fysiska och mentala styr-
kan?

– Det är klart att du får se 
en hel del. Det är speciellt 
att jobba som deltidsbrand-
man på orten där du bor. I 
samband med uttryckningar 
är sannolikheten stor att du 
träffar på folk du känner.

– Även om det krävs en 
viss fysisk styrka, så är uthål-
ligheten viktigare. Stress-
tålighet är en annan positiv 
egenskap i det här jobbet. 
Sedan är det inte fel om man 
är lite praktiskt lagd.

Vad är det bästa med 
jobbet som deltidsbrand-
man?

– De varierande arbets-
uppgifterna. Ena dagen kan 
det vara en trafikolycka, nästa 
livräddning av djur, en över-
svämning eller ladugårds-
brand. Du vet aldrig vad som 
väntar dig. Du får förbereda 
dig så gott det går. Känslan 
av att få hjälpa människor 
som råkat illa ut är det som 
driver dig, säger Rose-Marie 
Larsson.

Räddningstjänstpersonal 
i beredskap söks till statio-
nerna i Surte och i Nol.
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I samband med tidtabell-
skiftet den 15 december sker 
stora förändringar i tågtrafi-
ken i Västsverige. Resandet 
med Västtrafiks tåg har ökat 
med 15 procent under året 
och för att ta hand om alla 
nya resenärer blir det flera 
nya avgångar.

Alependeln får två nya 
tidiga helgturer från Göte-
borg (05.20) och Älvängen 
(05.58).

Den nya tidtabellen leder 
till långa bytestider till buss 
för vissa resenärer. Det 
gäller främst ett antal buss-

linjer utmed Alingsåspen-
deln. I slutet av januari nästa 
år sker en justering till mer 
normala bytestider.

– Vi har fokuserat på att 
ta fram en så bra lösning 
som möjligt som också 
håller över tid, vilket var 
praktiskt möjligt först i 
januari. Vi hoppas att våra 
resenärer har överseende 
med något längre bytesti-
der under de här veckorna, 
säger Andreas Almquist, 
utvecklingschef på Väst-
trafik.

Två nya helgturer för Alependeln

Skepplanda-
Hålanda av-
njöt julbord
I torsdags förra veckan 
var det dags för Skepp-
landa-Hålanda SPF att 
avnjuta sitt sedvanliga jul-
bord. Drygt 130 medlem-
mar samlades i Skepplanda 
bygdegård och stämningen 
var på topp. Evas Mat-
glädje från Nol hade dukat 
upp ett stort och välsma-
kande julbord, där ingen-
ting saknades. Kanske var 
våra magar inte beredda på 
så mycket mat så vi var en 
aning “dästa” efteråt.

Underhållningen stod, 
som vanligt vid detta till-
fälle, Gunilla och Lars-
Göran för vilka i år var 
förstärkta med Knut-Erik. 
Det var härlig julmusik 
och sånger som även vi 
ombads vara med i, om det 
förgyllde sången vill vi låta 
vara osagt.

Efter några timmar i 
denna goda stämning och 
magarna fyllda av god 
mat, en och annan hade 
dessutom vunnit på lotte-
riet, var det dags att traska 
hemåt.

De boulespelare som 
var med träffades på fredag 
förmiddag och hade sin 
novemberfest. Det serve-
rades landgång, kaffe och 
prisutdelning. Våra magar 
blev verkligen uttänjda 
dessa två dagar.          

Rose-Marie redo
att rycka ut

– BORF söker fler deltidsbrandmän

Räddningstjänstpersonal i beredskap. Rose-Marie Larsson 
har arbetat på Surte brandstation i fyra och ett halvt år. 
Hon stortrivs med jobbet och med arbetskamraterna.


