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På en slingrande 
stig genom Verle 
gammelskog… 

Granarna i Verle gammelskog vajar lyckligt ovetande om dess 
ovissa framtid. Under de tunga grenarna slingrar sig stigar 
som tusen och åter tusen fötter har trampat på genom 

århundradena. Tystnaden är total. Bara det dova hackandet från en 
större hackspett hörs. 

Vi vill att allt detta ska fi nnas kvar. För dina barn, barnbarn och 
många generationer efter det. 
Men varför just Verle? Finns det ingen annan gammelskog i Sverige 
att bevara? 

Det är just det som är problemet. Bara 5 % av Sveriges 
skogsbestånd är idag gammelskog/naturskog. Endast 3 % av dessa 

är skyddade. Verle gammelskog är med andra ord en av de få och 
därför ytterst viktig att bevara. Denna typ av tallskog är ovanlig i 
södra Sverige och här i Verle gammelskog kan ett antal sällsynta 
djur och växtarter återfi nnas. Bland de slingrande stigarna i Verle 
gammelskog återfi nns bland annat spelplatser för tjäder; här har 
pärluggla och sparvuggla setts häcka; rödgul trumpetsvamp har 
gömt sig i mossan. 

Många människor har engagerat sig i att bevara skogen. Många 
människor vill att denna viktiga skog ska fi nnas kvar för dem att 
uppleva och njuta av. Många djur och växtarter är beroende av 
denna fantastiska skog för sin överlevnad. Verle gammelskog gör 
Ale kommun till en vackrare plats att leva på. 

Ett Klick För Skogen ger er chansen att förverkliga detta! 
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Surte Centrum

FredagsmysFredagsmys

CCatering till företag och privatpersoner. 
Vi levererar kompletta cateringpaket till 
fest, konferens och bröllop, men även 
till mindre beställningar exempelvis 
20st GD specialsmörgåsar!

CateringCatering
CCafé med frukost/lunch take-away. 
• Räkmackor med handskalade räkor

• Fantastiskt  goda sallader 
• GD-specialsmörgåsar

CafCaféé
DELIVERY

Delikatesstallrik för 
avhämtning som vi 
varierar! Denna vecka har 
vi Italienska delikatesser!

endast 79:-
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Öppet Måndag-Torsdag 06.30-14.00, Fredagar 06.30-18.00

vvarje fredag!arje fredag!

PIZZA - SALLAD - KEBAB - LASAGNE

ÄVEN FÖR AVHÄMTNING
RING 031- 98 0905 VÄLKOMNA!

GÖTEBORGSVÄGEN 76 SURTE

ÖPPETTIDER:
Måndag-torsdag kl 11-21, 

Fredag kl 11-22, Lördag kl 12-22, 
Söndag kl 12-21

Under sommaren har vi öppet 
till kl 22 alla dagar (1/4-30/9)

SURTE CENTRUM
Göteborgsvägen 99
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KÖP 3KÖP 3 
BETALA FÖR 2BETALA FÖR 2

Tania hälsar gamla &Tania hälsar gamla & 
nya kunder välkomna!nya kunder välkomna! 

Öppet tisd - lördÖppet tisd - lörd
Tel: 031-98 25 85Tel: 031-98 25 85

SURTE
DÄCK&SERVICE

BRA PRISER 
PÅ DÄCK!
Allbilverkstad

Tel 031-981757
Surte Centrum vid Surtegrillen

Västkustkök i Ale AB
Gåskullevägen 6, Surte Tel: 0303 - 74 23 00
Öppet: tisd 16-19, torsd 16-19 lörd 10-14
www.vastkustkok.se

NYTT KÖK 
FÖRE PÅSK
Passa på att utnyttja 

våra fi na erbjudande!
Kontakta oss för mer info


