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”KLAPPAR I GRANEN” tävlingen

Rätt Svar: 21 Julklappar !

500:-                Nathalie            

400:-        Ida Bergenhus 

300:-     Linnea Björkman

200:-        Elin Martinsson

100:-  Ann-Marie Lindblad

Vinsterna hämtas hos 
Manufakturen i Älvängen

Miljöstipendiat för andra gången
– Föreningen Svanen uppskattar den sköna reprisen från 1995
SURTE. De träffas två 
timmar varje förmid-
dag.

En promenad runt 
dammarna och upp 
till Surtesjön – fixa till 
något om det behövs – 
ta en fika och se till att 
fåglarna har det bra.

I måndags fick Fören-
ingen Svanen ta emot 
Ale kommun miljösti-
pendie för sitt hängivna 
arbete med att hålla 
fågeldammarna i bästa 
skick.
Det blev en skön repris på vad 
som hände 1995. Då fick För-
eningen Svanen mottaga Ale 
kommuns miljöstipendie för 
första gången.

– Alla bidrag är välkomna. 
Det är inte lätt att få ihop eko-
nomin, säger kassören Willy 
Nöjd som tillsammans med 
sin fru representerade fören-
ingen när kommunfullmäk-
tige offentliggjorde utmär-
kelsen.

Ett fint diplom och en check 
på 10 000 kronor överlämna-
des av kommunfullmäktiges 
ordförande, Inga-Lill An-
dersson (s), och miljö- och 
byggnämndens ordförande 
Rolf Gustafsson (s).

Pengarna är välkom-
na. Förutom ett kommunalt 
driftsbidrag på 14000 kronor 
är föreningens största intäkter  
från ett fåtal arrangemang och 
från medlemmarna själva. Ef-
tersom föreningen tillhör Ale 
största är medlemsavgiften 
dock en avgörande pluspost.

– Medlemsavgiften är vår 

största intäkt. Vi har cirka 
800 medlemmar och det tror 
jag ingen annan förening 
kan skryta med, säger Willy 
Nöjd.

Föreningen Svanen bilda-
des 1957 och firar med andra 
ord 50 år. Det var Glasbru-
ket som tog initiativ till få-
geldammarna. Syftet var att 
skapa ett rekreationsområde 
för sin personal. 50 år senare 
är det minst sagt verklighet, 
men nu är målgruppen all-
mänheten.

– Vi träffas varje förmiddag, 
ibland är vi upp emot tjugo 
personer, som går en gemens-
sam promenad. Vi plockar lite 
skräp, kollar så att allt ser bra 
ut och sedan tar vi en kopp 
kaffe, berättar Willy.

Miljöstipendiet blir en po-
sitiv avslutning på ett år som 
annars har varit besvärande. 
Skadegörelse och vandalism 
har förekommit stor utsträck-
ning runt fågeldammarna.

– Det är verkligen jättetrå-
kigt att en liten skara ska få 
fördärva något som så många 
tycker om, säger Willy bit-
tert.

För tre veckor sedan hade 
de besök igen. Inbrottet i by-
schan var däremot inte så all-
varligt.

– Det ställer alltid till pro-
blem med inbrott, men de 
stal bara våra kakor och det 
säger väl det mesta om gär-
ningsmännen, konstaterar 
Maj Nöjd.

Självklart kretsar en stor 
del av engagemanget runt fåg-
larna. Föreningen har idag 16 
egna. Det är färre än normalt 

och därför är entusiasterna nu 
sugna på att skaffa fler.

– Vi kansken kan använda 
en del av stipendiet till det, 
säger Willy.

Föreningen tar också emot 
skadade fåglar från Slottssko-
gen och Fågelcentralen.

Belöningen för arbetet för-
klarar eldsjälen, Timo Mark-
lund bäst.

– Det är när alla skolbarn 
kommer hit. Jag blir så glad 
när jag ser hur de upptäcker 
naturen, fåglarna och miljön 
här.

Totalt köper föreningen in 
foder för 15 000 kronor och 
får dessutom en säck överbli-
vet bröd från Konsum i Surte 
varje vecka.

Nu väntar dock en tid med 
begränsat antal besökare, men 
arbetsinsatser krävs ändå.

– Ja, vi måste se till att hålla 
dammarna isfria och fåglar-
na friska. Det händer alltid 
något, säger Timo.

Motivering Miljöstipendiet 2007
Föreningen Svanen har arbetat med 
att göra området Fågeldammarna i 
Surte till en attraktiv miljö för såväl 
fåglar som människor. Föreningen 
har genom sitt ideella arbete levan-
degjort en miljö med stora kultur-
historiska värden. Med engagemang 
har de bidragit till att öka intres-
set för miljö och natur, inte minst 
hos alla de elever och förskolor som 
besöker området.

Maj och Willy Nöjd var mer än nöjda då de fick äran att ta emot Ale kommuns miljöstipendie 
som representanter för Föreningen Svanen i Surte. Utmärkelsen offentliggjordes i samband 
med Ale kommunfullmäktiges sammanträde i måndagskväll.
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Fågeldammarna i 
Surte har en unik 
konstellation av 
svanpar. En knölsvan 
och en sångsvan som 
lever ihop.
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