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Som bakgrundsinforma-
tion så skriver jag min 
examensuppsats under 

hela höstterminen. Då jag 
bor i Nol och vill komma 
hemifrån för att skriva faller 
det sig naturligt att vara i 
Nödinge bibliotek. Jag sitter 
i biblioteket varje dag. 

Miljön på Nödinge bibli-
otek är tyvärr helt annorlun-
da mot när jag gick på Ale 
gymnasium för 10 år sedan. 
Då var biblioteket tyst och 
lugnt. Att gymnasiet nu är 
högstadieskola har lett till en 
stor försämring ur biblio-
tekssynpunkt. Högstadieele-
verna verkar betrakta bibli-
oteket som en förlängning 
av skolområdet och sitter 

gärna där och pratar högre 
än normal samtalston, gapar 
till varandra, jagar varandra, 
spelar musik och så vidare. 
Att det går en korridor ut 
från byggnaden som bara 
skiljs av från biblioteket med 
en låg glasvägg är också ett 
stort problem då många går 
eller springer i korridoren 
och jagar varandra, skriker 
och så vidare. Eftersom bib-
lioteket är så öppet hörs alla 
ljud, både inifrån och från 
utsidan biblioteket, högt och 
tydligt. Biblioteket är allt 
annat än en lugn miljö. 

Jag har hört bibliote-
karierna uttrycka att de är 
missnöjda med sin arbets-
miljö och jag förstår dem 

verkligen, jag hade inte stått 
ut med att jobba i en miljö 
där det är konstanta stör-
ningar. För den som tycker 
att problemet borde vara 
minimalt räcker det att sitta 
i biblioteket (ej läsesalen) en 
hel dag för att inse att så inte 
är fallet. 

Biblioteket är också 
otillfredsställande på så vis 
att det bara finns en tyst 
läsesal och den ibland är 
abonnerad. Det är väldigt 
irriterande när jag sitter i 
läsesalen och måste plocka 
ihop allting och hitta någon 
annanstans att sitta för att 
det t.ex. ska vara någon 
barndans eller konferens.  

Jag anser att för att 

komma tillrätta med ovan 
nämnda problem behöver 
biblioteket byggas om. Hur 
det ska byggas om behöver 
självklart utredas av någon 
kunnig på området. Det jag 
upplever skulle behövas är 
följande: 

1. En robust och ljuddäm-
pad vägg mellan biblioteket 
och korridoren som går hela 
vägen upp till taket. Dels så 
skulle ljudnivån minskas re-
jält och dels så skulle väggen 
förstärka att biblioteket är 
en separat enhet man går in i 
och inte en del av skolan.

2. Att våning 2 och 3 
byggs om och/eller byggs ut. 
Jag tror att våning 2 skulle 
kunna byggas ut en bit över 

biblioteket. Det skulle skapa 
utrymme för att bygga en 
ny konferenssal som kan 
abonneras för konferenser, 
barndans och annat så man 
slipper problemet med att 
läsesalen abonneras. Alter-
nativt om den inte byggs ut 
kan våning 2 byggas om kre-
ativt för att skapa ett extra 
rum som kan abonneras.

3. Eventuellt bygga om 
bibliotekets våning 1 också, 
som det ser ut är biblioteket 
rörigt och svårt att hitta i 
när det består av så många 
”nivåer” av höjd och det inte 
går att få en överblick. Om 
våning två byggs ut över vå-
ning 1 kan det finnas skyltar 
som hänger från taket mm, 

som i en mataffär, som anger 
vad för litteratur som finns 
var.

4. En eller flera toaletter 
behövs i biblioteket, helst i 
nära anslutning till läsesa-
len eftersom det är där de 
som är på biblioteket lång 
tid befinner sig. När jag 
sitter i läsesalen är det ett 
stort irritationsmoment att 
varje gång jag behöver gå på 
toaletten packa ihop dator, 
böcker och ev fika för att 
gå några hundra meter och 
därefter behöva gå tillbaka 
och packa upp för att några 
timmar senare behöva göra 
samma sak igen.

Hillevi Söderberg

Dags att bygga om Nödinge bibliotek?

Vi socialdemokrater 
har ända sedan bor-
gensavgiften infördes 

2010 förespråkat att denna 
ska finnas men vara så låg 
som möjligt. Det har vi gjort 
eftersom vi vet att alla mer-
kostnader för bolaget också 
förs vidare i hyreskraven på 
hyresgästerna. 

Vi har varje år i bud-
getomröstningen voterat 
på vårt förslag om 0,3 % 
procent i borgensavgift 
istället för 0,5 %. Samma 
förslag antogs också vid 
kommunstyrelsens möte 
den 11 november. Att det 
efter fyra år och 13 dagar 
kom som en överraskning 
för Framtid i Ale att det 
förslaget skulle finnas att ta 
ställning till i fullmäktige 
den 24 november är inte 
särskilt trovärdigt. Beslutet 

om borgensavgiften är ett 
separat beslut i KF efter 
budgetbeslutet. Alliansens 
och FIAs budget hade redan 
fallit nät borgensfrågan 
behandlades. FIA kunde 
därmed mycket väl ställt sig 
på hyresgästernas sida redan 
i kommunfullmäktige istället 
för att komma med krystade 
bortförklaringar i efterhand.

Man har väl i förhand-
lingarna med Alliansen, som 
man hittills har valt att ingå 
i, gått med på högre kostna-
der för hyresgästerna i Ale-
byggen. Vi socialdemokrater 
har inga problem med att 
man ingår politiska kompro-
misser men då får man också 
stå för vad man gör. 

Det är möjligtvis lite 
konstigt att man gör just 
den eftergiften till den bor-
gerliga politiken eftersom 

två partimedlemmar ingår i 
den förhandlingsgrupp som 
ska föra hyresgästernas talan 
gentemot Alebyggen.

Förhoppningsvis kommer 
vi i framtiden att fastställa 
avgiften genom ekonomiska 
beräkningar och inte baserat 
på politiska åsikter. Även 
om några sådana ekonomis-
ka beräkningar ännu inte 
genomförts finns tydliga 
indikationer på, vid jämfö-
relse med bolag liknande 
Alebyggen, att rätt borgens-
avgift ligger 
närmare 
0,3%  som 
Socialde-
mokraterna 
drivit än al-
liansens och 
FIAs 0,5%

Stina-Kajsa Melin (S)
Vice ordförande i Alebyggen 

Framtid i Ale svek hyres- 
gästerna i Alebyggen!

Alliansen och Framtid i 
Ale valde att inte sätta 
sig i några förhand-

lingar om budget med de 
rödgröna partierna. Det var 
först efter det att vi fått kalla 
handen från Alliansen som vi 
satte oss ner och hittade en 
bra budgetlösning tillsam-
mans med Aledemokraterna. 
AD, som till skillnad från 
Alliansen, valde att ta ansvar 
för den parlamentariska situ-
ationen i Ale. SDs agerande 
i riksdagen och tidigare i Ale 
visar ju att de utnyttjar sin 

möjlighet att fälla politiska 
ledningar/regeringar om vi 
andra partier inte förmår 
samverka för att utestänga 
ett rasistiskt parti från 
möjligheten att välja väg för 
Ale eller få de eftergifter för 
sin migrationspolitik som de 
efterfrågar. 

Det oansvariga i Mode-
raternas agerande och det vi 
kritiserar är att man var villig 
att chansa på att få stöd av 
SD för att fälla den rödgröna 
budgeten istället för att kom-
promissa och få inflytande 

för delar av sin politik. 
Man valde också att lämna 
förhandlingsbordet utan att 
ha ett enda förslag om vad 
av sina politiska förslag man 
ville få gehör för. Man har 
alltså ingen aning om hur ett 
kompromissat budgetförslag 
hade sett ut. 

De väljare som röstade på 
något av allianspartierna ska 
komma ihåg är att det inte 
blir något inflytande för den 
politik de har stött eftersom 
man stenhårt vägrat förhand-
la om någonting. Eller just 

det, vi från de rödgröna par-
tierna har tillsammans med 
AD valt att lyfta in några 
förslag från Alliansens bud-
get för att visa på att vi på 
allvar är villiga att kompro-
missa, hitta breda lösningar 
och söka samförstånd istället 
för konflikt i viktiga frågor 
för Ale. Det tror vi är vägen 
framåt. 

Ni märker också att vi i 
den här insändaren kon-
sekvent väljer att tala om 
Socialdemokraterna, de 
rödgröna, Alliansen och så 

vidare istället för att kritisera 
Carina Zito Averstedt som 
person. Socialdemokraterna 
är ett folkrörelseparti där vi 
tillsammans i demokratisk 
ordning beslutar om hur vi 
ska agera. Sedan är det ofta 
Paula Örn som kommunal-
råd för oss som för vår talan. 
Att som Moderaterna hela 
tiden prata om Paula istället 
för om socialdemokraterna 
och den politik och agerande 
vi gemensamt står bakom är 
ganska barnsligt. Fokusera 
på politik och inte på person.

PS. Vi kan be om ursäkt 
direkt för att vi kallade er 
barnsliga, så behöver vi inte få 
ytterligare en förvirrade mode-
ratinsändare om det. DS.

Björn Norberg (S)
Gruppledare

Vi tror att förhandlingar är bättre än stenhård blockpolitik

Det finns en rad okän-
da faktorer som gör 
att budgeteringen 

för Kultur och Fritidsnämn-
den 2015 är lite knepig. 
När det gäller den utlovade 
biblioteksfilialen i Älväng-
en sitter förvaltningen just 
nu i förhandlingar med en 
potentiell hyresvärd. Innan 
det är klart med förhand-
lingar går det inte att veta 
vilka kostnader man har för 
hyra kommande år. Det blir 
också konstigt att beräkna 
investeringskostnaden innan 
det är klargjort med en 
hyresvärd vem som ska stå 
för vilka delar av investe-
ringarna. Det har vi försökt 
förklara och vi har också 
varit tydliga med att vi åter-
kommer med en överföring 
av medel från KS till Kultur 
och Fritid om det skulle visa 
sig behövas. 

När det gäller konstgräs-

satsningen i Nödinge pågår 
allt arbete för att möjliggöra 
både en 11-manna plan och 
en centralt placerad 7-man-
na plan för både Nödinge 
SK:s, de boende i centrala 
Nödinge och skolans behov. 
KSAU behandlar i decem-
ber ärendet om arrendeavtal 
för Nödinge SK. Detta efter 
förvaltningen har stämt av 
med klubben att 31 decem-
ber inte utgör ett låst datum 
och att ansökningar kan 
göras löpande. Vi har förtro-
ende för att våra tjänstemän 
gör ett bra jobb i dialogen 
med föreningen.

Dessutom är det så att 
den totala kostnaden för 
konstgrässatsningen i Nö-
dinge idag inte är känd. Det 
beror vad klubben kan få i 
bidrag och också bidra med i 
egen insats. Det som är helt 
klart är att konstgräsplanen 
vid Vimmervi kommer 

att kosta betydligt mer än 
de 5 miljoner kronor som 
moderaterna avsatte i den 
budget som inte antogs av 
fullmäktige. 

När alla ansökningar och 
beräkningar för kostnaderna 
i Nödinge är klara kom-
mer vi att återkomma till 
fullmäktige för att fatta ett 
ekonomiskt beslut där alla 
ingående delar är kända. Vi 
förutsätter att Moderaterna 
ställer sig bakom ett sådant 
förslag och inte väljer att 
svika NSK? Vi välkomnar 
er att vara med i det positiva 
arbetet med breda fören-
ingssatsningar i Ale!

Stefan Hagman (S)
Föreslagen ordförande Kultur- 

och fritidsnämnden
Paula Örn (S)

Kommunstyrelsens ordförande 

Ingen anledning till oro
för Kultur och Fritid

I en insändare till Aleku-
riren nr 45 skriver SD:s 
Robert Jansson att Ale 

kommun inte klarar av att ta 
emot 16 ensamkommande 
flyktingbarn, utan sina fa-
miljer, flytt krig och terror. 
Jag känner att jag måste 
bemöta den människosyn 
som genomsyrar texten.

Jag har bott på många 
platser i Sverige innan jag 
flyttade till Älvängen i au-
gusti. Nu är jag och min fa-
milj alebor och vi känner oss 
välkomna här och slipper att 

skuldbeläggas för infödda 
alebors eventuella bostads-
brist. Hade vårt ursprung 
varit ett annat och vår 
tidigare bostadsort belägen 
utomlands hade välkom-

nandet uteblivit, åtminstone 
från somliga. För mig är det 
självklart att alla som vill bo 
i vår vackra kommun ska 
välkomnas likvärdigt.

Bostadsbrist är ett mycket 

besvärligt problem, men 
dock ett symptom på en 
angenäm situation. Ale 
ligger i en tillväxtregion och 
människor söker sig hit för 
att kunna ta del av de möj-

ligheter som detta medför. 
Det är alltid de resurssvaga 
som drabbas hårdast av en 
bostadsbrist. Att ställa olika 
svaga grupper mot varandra 
kommer inte lösa bostads-
bristen, den löses endast ge-
nom mer bostadsbyggande.

Andrée Storm (S)

Alla ska välkomnas likvärdigt


