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Fågel fisk eller både och
I ur och skur hittar man honom uppe vid fågeldammarna i Surte.

Han har varit medlem i Föreningen Svanen sedan 80-talet och är numera kassör.
Willy Nöjd är ett riktigt original med en stor portion humor.

Hur ser en vanlig dag 
ut vid fågeldammarna i 
Surte?

– Vi är ett tiotal kompisar i 
föreningen som brukar träf-
fas i klubbstugan vid nio-
tiden varje morgon, ta en 
kopp kaffe och umgås. 
Under förmiddagen åker vi 
och hämtar mat till fåglarna, 
vilket består av bröd från 
Konsum i Surte och säd från 
Skepplanda. Sedan matar 
vi fåglarna och tar en runda 
kring dammarna. Vi brukar 
även tippa på V75 tillsam-
mans, men någon vinst blir 
det aldrig.

Vad är det för sorts
fåglar i dammarna?
– När jag gick med i för-
eningen på 80-talet hade vi 
bara svanar och änder, men 
efterhand har vi köpt in fler 
sorter. Nu finns det även 
gäss, grågäss, mandarinän-

der, smaragdänder, vanliga 
gräsänder och ankor. Det 
är ett populärt ställe som 
många besöker för att titta 
på fåglarna. 

Har du någon favoritfågel?
– Nej, de är favoriter allihop.

Hur tar ni hand om dem 
på vintern?
– Vi är ju som sagt här varje 
dag, även när snön ligger 
på marken. Då behöver fåg-
larna extra mycket mat och 
för att inte dammarna ska 
frysa har vi en kompressor 
som pumpar vatten. 

Vad gör du när du inte är 
vid fågeldammarna?
– Jag brukar fiska i Tjuv-
kil när vädret tillåter, det 
brukar bli någon gång i 
veckan. Annars går jag 
till Konsum och spelar på 
hästar. Det finns inte så 
mycket att göra i Surte och 

jag hade önskat att man 
kunde öppna fler affärer, 
men vi får vara nöjda med 
att det finns en fågeldamm. 
Den är det bästa vi har.

Vad gör dig glad?
– Om vi vann på V75!

Vad gör dig arg? 
– Det var jättetråkigt när ett 
ungdomsgäng förstörde för 
oss uppe vid fågeldammen. 
De eldade upp ett staket och 
hade ihjäl 20 ankor genom 
att kasta sten på dem, men vi 
har inte haft några problem 
på sistone så troligtvis har 
ungdomarna vuxit till sig.

Om du var en fågel, vilken
sort skulle du vilja vara då?
En pilgrimsfalk! Det är den 
snabbaste fågeln och den 
fångar sina byten i luften.
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20% RABATT PÅ TRETORN 
Gäller alla modeller vi har på lager
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KOLLA IN VÅRT HÖSTMODE
flera modeller till dam & herr

-FLER 
ERBJUDANDEN 

I BUTIKEN!
bl.a ECCO 20%, 

100kr Rabatt på 
Scholl och 
Skohorn på 
köpet när du 

handlar RIEKER

Tretorn Slask II Jr 
Färg röd & grå

Varmfodrad. 

Tretorn BORE 
Färg Svart 

Varmfodrad 

KAVAT DEFENDER
Färg Svart 

KAVAT SNÖ
Färg Cerise & svart 

VARMA OCH TORRA SMÅ 
FÖTTER-KAVAT

Björn Borg
Herr
Dark Brown
Ord.pris 

Björn Borg
Herr
Black 
Brown
Ord.pris 

200 KR RABATT PÅ HERRSKOR 
FRÅN BJÖRN BORG

Fler modeller finns i butiken

Tretorn  SKERRY 
Färg Aqua 

Fler oFFleleer momo

bl.a
100kr
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