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Jag som skrivit detta är en 
gammal man från Surte.

Det hela som fick mig 
att skriva var att söndag den 
5 april ringde ett barnbarn 
till mig och frågade om jag 
ville följa med och titta på ett 
hus som var till salu uppe i 
byn Skogstorp.

Det kunde väl vara roligt 
tyckte jag, för där uppe har 
jag inte varit sedan min 

arbetskompis Gustaf Peder-
sen hade sin sommarstuga 
nybyggd å fin i hörnet på 
Emil Anderssons kohage. 

På väg upp från Alingsås-
vägen var det lite föränd-
ringar, dels av vägen och ett 
och annat hus hade också 
tillkommit, men den stora 
skillnaden började när vi 
kom till Moerna för där var 
åkrarna helt igenvuxna av 

björkskog, framme vid Mun-
karegården var det byggt en 
trädförädlingsfirma, ett stort 
garage, hela åkern utanför 
var uppgrävd, någonting var 
under uppbyggnad. När man 
kom ner till Antensvägen var 
det ett hus på vänster sida i 
Skoglunds hage, på höger 
sida var det en hel by av hus 
med en paddock utanför. 

Väl nedkommen utanför 
backen fick jag nästan chock, 
för på vänster sida var det två 
stora hus byggda på en av 
gårdarna och på höger sida 
var det två tomter utmätta, av 
kohagarna fanns ej ett spår, 
det var bara skog. Surtestu-
gan som förr låg så vackert 
var helt raserad och invuxen 
av en massa träd och buskar, 
längre ner mot byn var det ett 
nytt uppsatt på ett gärde.

I själva byn var det nästan 
sig likt förutom att det vackra 
vårdträdet på Emils gård slets 
ner och flisades sönder av 
byns stora nya bonde, oj vilka 
maskiner han ägde.

Vi fortsatte bort igenom 
bara för att se ännu mera 
igenvuxna åkrar och fler nya 
hus som ej fanns förr.

Detta blev nästan för 
mycket på en gång, sakta men 
säkert kommer det snart inte 
att finnas någon som kommer 
ihåg hur det såg ut förr eller 
vilken glädje och musik som 
fanns på denna plats.

Olle Johansson, Surte

Skogstorp – en by under förvandling!

Öppettider: mån-fre kl. 07.00-18.00

Öppettider: Alla dagar i veckan kl. 07.00-21.00

KUNGÄLV: Utmarksvägen 20. Tel 0303-184 00

GÖTEBORG: Ingeborgsgatan 6. Tel 031-21 40 40
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Har du funderat på att
KASTRERA din
hund?

KOMPETENS      ERFARENHET      OMTANKE

25% rabatt på ingreppet

Gäller både hanhund & tik

Lägre premie hos vissa försäkringsbolag

Gratis foderpåse

”Det lilla djursjukhuset 
med de stora resurserna”

Erbjudandet gäller tom 15 maj 2009

En ursäkt till alla Er som 
röstat på Sverigedemokra-
terna i valet i Ale 2006.

Med anledning av 
artikeln i tid-
ningen den 24 

mars, där vi anser att Börje 
Ohlsson gjorde ett antal 
osanna uttalanden, som till 
viss del blev dementera-
de i tidningen den 31 mars. 
Tyvärr tycker inte vi att 
hela sanningen kom fram, 
det vill säga hur Börje 
Ohlsson verkligen agerat 
mot sina partikamrater 
och även illojalt mot parti-
et. Ingen blir utesluten ur 
ett parti utan att det finns 

väldigt starka skäl till det. 
Men det är historia nu.
Vi vill nu be alla som rös-
tade i föregående val på 
oss Sverigedemokrater om 
ursäkt. 

Vi hoppas att i möjli-
gaste mån kunna återställa 
förtroendet för partiet och 
det vi jobbar för. Det visade 
sig tyvärr att fel man kom 
först på listan. Börje Ohls-
son har valt att sitta kvar i 
fullmäktige som vilde och 
alltså bara representera sig 
själv . Men det gagnar ju 
definitivt inte partiet, då 
han medvetet hindrar sin 
ersättare Rune Karlsson 

att gå in och fullfölja parti-
ets politiska arbete. Varför 
han valt detta är återigen 
ett svek mot partiet och Er 
som röstade in honom.

Vi inom föreningen 
i Ale kommer att med all 
kraft försöka återskapa för-
troendet till Er som röstat 
och även skaffa nya sympa-
tisörer.

Sverigedemokraternas 
kommunförening i ALE

Rune Karlsson 

Sverigedemokraterna ber om ursäkt

www.aledemokraterna.se

Medlemmar och sympatisörer kallas till

ÅRSMÖTE
Plats: Vadbacka Gästgiveri, Skepplanda 

Tid: Fredagen den 24 april kl 19.00
Efter årsmötesförhandlingar intages förtäring!

Ring eller maila ditt deltagande: info@aledemokraterna.se • Tel: 0705-44 80 55

Hur är det att vara företagare?

Utbildning i 
starta och 

driva företag 

Vad kan 
banken

göra?
Risker med 
företagande?

Val av bolagsform?

Från ide 

till företag?

Har du någon gång 
haft funderingar på 

att starta eget?
Ale Utveckling inbjuder till

informationsmöte
Måndagen den 27 april

kl 17.00-19.00 i Medborgarkontoret, 
Ale kommun, Nödinge

Välkomna!
Ale Utveckling 

kjell.lundgren@ale.se tel 0303-330 307
jerry.brattasen@ale.se tel 0303-330 277


