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NÖDINGE. Surtes väl-
kände byggherre gäs-
tade Ale gymnasium i 
förra veckan.

Olle Skoglund före-
läste under rubriken 
entreprenörskap för 
teknikeleverna i års-
kurs 2.

– Jag är 72 år nu, 
men har inte tänkt 
trappa ner förrän jag 
fyller 80, förklarade 
Skoglund och log brett.

Olle Skoglund kom till Ale 
gymnasium tillsammans med 
dottern Gisela för att berätta 
om sitt liv som egen företa-
gare. På läktaren satt tekni-
keleverna redo att suga åt sig 
så mycket information som 
möjligt.

– Skoglunds i Surte eta-
blerades i maj 1941. Det 
innebär att rörelsen firar 
70-årsjubileum i år. Vi är 
kommunens äldsta igångva-
rande byggbolag, berättade 
Olle som tog över ansvaret 
för firman 1985.

– Vi har planerat, projek-
terat och byggt många pro-
jekt i Surte. Det har skett i 
samklang med kommunen. 
När vi började med det så 
ville dåvarande kommunalrå-
det Evald Malm att vi skulle 
åka runt i landet och berätta 

om vårt framgångsrika sam-
arbete, där politiker och en 
lokal byggherre tillsammans 
kan utveckla ett litet sam-
hälle. Evald försvann dock 
från kommunen och vi hann 
aldrig ut på vår turné, säger 
Olle.

Vackra hus
Olle Skoglund lät gymna-
sieeleverna ta del av Surtes 
historia, men även om de 
framtidsplaner som finns för 
orten.

– Min målsättning är att 
bygga vackra hus, det är posi-
tivt för ett samhälle. Det gör 

att invånarna på orten trivs.
– Mitt nästa projekt är 

Pyramid house, ett kvadra-
tiskt hus som ska ligga vid 
Brattåsberget. Detta hus 
benämndes tidigare som 
Surte Circle Tower, men vi 
har ändrat i ritningarna då 
det blev för dyrt. Projektet 
är helt och hållet förankrat 
i kommunen och byggstart 
förväntas bli till hösten, säger 
Olle.

Några andra projekt på 
gång?

– Jag planerar för ett ter-
rasshus på Gräddhyllan med 
plats för tolv lägenheter. Jag 

har också en tanke om 20 
studentbostäder i centrum. 
Dessutom finns en detaljplan 
klar för 20 radhus på Vide-
gården.

Två visioner
Eftersom det var fredagen 
den 1 april som Olle Skog-
lund gästade Ale gymnasium 
passade han också på att pre-
sentera två andra visioner 
med intresse för kommunin-
vånarna.

– Bandybanan kommer att 
flyttas från Jennylund till det 
västra industriområdet där 
vattnet i dess östra del alltid 

har minusgrader. Vidare 
så har Systembolaget tänkt 
stänga butiken i Nödinge 
och istället ha en kanalbåt 
som trafikerar Göta älv med 
stopp i varje samhälle i Ale.

Visioner har Olle Skog-
lund aldrig saknat, men den 

här gången fanns det ingen 
anledning att ta honom på 
orden.

Olle Skoglund besökte Ale gymnasium
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Gymnasieeleverna tog del av Olle Skoglunds ritningar och vi-
sioner.
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FÖRBERED PÅSKEN!

Provsmaka nyheter!
Onsdag, torsdag och fredag!

Öppet alla dagar 8-22
ICA Kvantum, Ale Torg • ica.se/ale

gör en roadshow!
- och bjuder på thaimat i butiken

mellan ca 11-16 på lördag

Sill i glasburk

18k
ICA • 250-260g

Jfr pris 64,75-53,57/kg utan spad

2 för

Laxfi lé

69k/st
ICA • 560g • 4-pack • Djupfryst

Jfr pris 123,21/kg

Lax

3590/st
ICA • 200g • Rimmad • Gravad

Rökt • Jfr pris 179,50/kg

Äpple i påse

5k/st
Ica • Tyskland • 1kg • Klass 1

”Veckans Självscanningsvara”

Lösgodis

5:-/hg
Karamellkungen • Jfr pris 50/kg

Pris för dig utan självscanning 7,95/hg
Max 1kg per köp och kund

Ägg

15k/st
ICA • 12-pack • Jfr pris 1,25/st

Max 2 köp per kund
Finns laddat på ditt ICA Kort

Kassler

3990/kg
Scan • Svensk köttråvara • Ca 1 kg • I bit

Max 2 köp per kund
Finns laddat på ditt ICA Kort

Pynt, ris
, påskägg och blommor

i masso
r hittar du i butiken!


