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– Centralt, modernt och meröppet
ÄLVÄNGEN. Biblioteksverksamheten organiseras om i Älvängen.
Två nya skolbibliotek
och ett nytt folkbibliotek i resecentrum.
– Tänk att det äntligen
är sant, utbrister bibliotekschef Eva Bünger.
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Det är många år sedan frågan om ett centralt bibliotek väcktes i Älvängen.
Nuvarande folkbibliotek i
Aroseniusskolan har en begränsad tillgänglighet för
flertalet ortsbor. I början av
året fick kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag av
nämnden att skyndsamt hitta
en lösning. Verksamhetschef
Michael Svensson och Eva
Bünger har tittat på olika
förslag, men när Pressbyrån
stängde ner i Resecentrum

och Västtrafik sökte en ny
hyresgäst föll alla bitar på
plats.
– Totalt blir biblioteket
180 kvm med ingångar från
två håll. Lokalen blir flexibel
med bokhyllor på hjul, vilket
gör det möjligt att även ha
samlingar och fungera som
mötesplats. Förutom Pressbyråns tidigare lokal tar vi
även i anspråk delar av vänthallen, där takhöjden kommer ge biblioteket en spännande rymd, säger Michael
Svensson.
Ombyggnaden
startar
inom kort och i början av
2016 ska invigningen stå för
dörren.
– Det blir ett så kallat
meröppet bibliotek som är
bemannat fyra dagar i veckan, men tillgängligt även
andra timmar på dygnet för
den som har registrerat sitt
bibliotekskort. Det blir vårt
tredje meröppna bibliotek
i Ale, sedan tidigare fungerar det med stor framgång i

FAKTA MERÖPPET BIBLIOTEK
har med sitt lånekort och sin pinkod tillgång till sitt bibliotek
alla dagar klockan 06.00 - 21.00, även kvällar och helger. De
meröppna biblioteken i Surte och Skepplanda är fortfarande
bemannade tre dagar i veckan. I Älvängen är planen att det ska
vara bemannat fyra dagar i veckan.

Ett nytt folkbibliotek flyttar in i Älvängens resecentrum. Västtrafik som äger lokalen ska vara klar med ombyggnaden i början av 2016
och då stundar invigning. Från vänster: Stefan Hagman (S), Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Stefan Ekwing (FP),vice ordförande,
Eva Bünger, bibliotekschef i Ale och Michael Svensson, verksamhetschef för kultur- och fritid.

Skepplanda och Surte, säger
Eva Bünger och Michael
Svensson fyller i:
– Här ligger Ale i framkant och med ett meröppet
”stadsbibliotek” i omedelbar
anslutning till kollektivtrafiken blir vi än mer unika. Vi
får räkna med många studiebesök fram över.
Folkbiblioteket i Älvängens resecentrum är en del i
omorganisationen. Två an-

dra nyheter är att Aroseniusskolan och Kronans skola,
som byggs nu, får renodlade
skolbibliotek.
Politiskt har nämnden
varit överens från början
till slut och både ordförande Stefan Hagman (S) och
Stefan Ekwing (FP) log
brett när ombyggnadsplanerna för resecentrum presenterades för media.
– Det här blir ett enormt

lyft och precis vad den här
delen av Älvängen behöver.
Nu blir det liv och rörelse,
vilket i sin tur skapar en ökad
trygghet. När vinterkylan
biter i som värst kommer
ett varmt bibliotek att öppna. Möjligheterna är oändliga och tillgängligheten för
ortsborna blir närmast total,
säger Hagman.
– Med ett pendeltågnära
läge gör vi det lätt att mark-

nadsföra boken som media
och gör det också enkelt för
alla att låna och lämna tillbaka böckerna. Det känns
väldigt kul att vi kan göra en
positiv satsning framåt när vi
annars ofta pratar om besparingar, säger Ekwing.
Ett centralt, modernt och
tillgängligt
folkbibliotek
mitt i stråket för alla pendlare. Älvängenborna är att
gratulera.

