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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Byggherre med 
visioner för Surte

Att kalla honom Mr Surte är ingen överdrift.
Olle Skoglund är en visionär och entreprenör ut i fingerspetsarna.

Hans nästa projekt att förverkliga blir Pyramid house.

Vad är du mest stolt över 
hittills i ditt yrkesverk-
samma liv?

– Jag är stolt över Surte cen-
trum och Fridhems äldre-
boende.
Framtidsdröm?

– Jag har ju fått uppleva The 
Big Five. Jag har stått tre 
meter från de indiska tig-
rarna, varit nära lejonen i 
Afrika och åkt på havet med 
60 tons stora valar simman-
des under båten. Det jag 
mer vill uppleva är orangu-
tangerna som lever söder 
om Thailand.
Om du inte blivit bygg-
herre vad hade du gjort 
då?

– Blivit fotbollsproffs i 

Milan 1956.
Vad kännetecknar en 
lyckosam entreprenör?

– Att stå för sitt ord!
Vad är ditt nästa bygg-
projekt i Surte?

– Det är Pyramid house, 
det som tidigare benämn-
des som Surte Circle Tower 
men som nu ritats om 
och blir kvadratiskt utfor-
mat istället. Det är helt och 
hållet förankrat i kommu-
nen och byggstart förvän-
tas bli till hösten. Ett annat 
projekt som jag har på gång 
är ett TGS-boende (trygg-
het, gemenskap och service), 
men då gäller det att få med 
de ledande politikerna i 
kommunen.

Vad är det bästa med 
Surte?

– För mig är det samhället.
Om du blivit tvungen att 
flytta från Surte, vad 
hade du bosatt dig då?

– Söder om Garden Route 
i Sydafrika, ett stenkast från 
The Cape of Good Hope.
Vad har du för planer för 
sommaren?

– Då firar jag 35-årsjubi-
leum som gift, i hundår 
räknat. Riktigt hur det ska 
firas är inte bestämt.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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PROFILPROFIL

Namn: Olle Skoglund.
Ålder: 72.
Bor: Surte.
Intressen: Verksamheten är 
min hobby. Bodybuilding plus 
att jag gärna tittar på fotboll, 
Blåvitts matcher.


