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Regn och snålblåst var det 
väder som erbjöds när den 
femte tomtsynen av Ekeberg 
ägde rum i tisdags.

– Vi hade egentligen stor-
slagna planer för den här 

dagen, men begränsade per-
sonalresurser innebar att vi 
fick dra ner vår ambitions-
nivå. Nu blev det ett enkelt 
arrangemang där vi bjöd på 
kaffe och kanelbullar, berät-

tar Monica Skorupa.
Lilla Edets kommun lan-

serar Ekeberg via plattfor-
men ”Lödöse – gott om tid”, 
som har en egen hemsida med 
information om det nya bo-
stadsområdet som så sakteli-
ga håller på att växa upp. Flera 
hus står redan färdiga och är 
inflyttade.

Tror på det här området
– Med förnuftiga tomtpri-
ser och låga driftskostnader 
i villor och lägenheter blir 
den ekonomiska kalkylen 

minst sagt attraktiv, förklarar 
Monica Skorupa.

– Vi tror mycket på det här 
området, men vi får samtidigt 
vara medvetna om att det är 
en lång process.

Nästa gång som Ekeberg 
marknadsförs blir i samband 
med Hem & Villa-mäs-
san i Göteborg, 27-30 okto-
ber. Temat för årets mässa är 
Nära naturen. Underrubri-
ker är Trädgårdsfrossa, Eko-

logi och Naturlig inredning.
– Mässan är som skapad och 

beställd för oss. Vi kommer 
att finnas i en monter (D 
04:18) tillsammans med re-
presentanter från Varbergs 
Stenfastigheter och Global-
hus, avslutar Monica Sko-
rupa.

Femte tomtsynen genomförd på Ekeberg
– Nu laddar kommunen för Hem & Villa-mässan
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I förra veckan genomfördes den femte tomtsynen av Ekeberg 
i Lödöse där det planeras för 150 nya bostäder.

Monica Skorupa, kommuni-
katör i Lilla Edets kommun.

En man på motorcykel omkom i en singelolycka som in-
träffade på E45 mellan Nödinge och Bohus i lördags kväll. 
Larmet nådde räddningstjänsten klockan 17.28. Mannen 
körde rakt in i ett betongfundament och voltade. Rädd-
ningstjänstens personal från Nol och Surte samt ambulans 
och ambulanshelikopter beordrades till olycksplatsen. E45 
var helt avstängd för södergående trafik i över en timme. 
Polisen tog motorcykeln i beslag för teknisk undersökning.

Text: Jonas Andersson    Foto: Christer Grändevik

Motorcykelförare 
omkom i singelolycka

LÖDÖSE. Kanelbullens dag är också tomtsynens 
dag på Ekeberg.

I tisdags välkomnades intresserade spekulanter 
till det nya bostadsområdet i Lödöse.

– Vi hade ett par familjer på besök varav 
åtminstone en var väldigt intresserad av att köpa 
en tomt, säger Monica Skorupa, kommunikatör i 
Lilla Edets kommun.

SURTE. Den fascine-
rande historien om det 
gamla brukssamhället 
Surte går långt tillbaka 
i tiden. 

På Glasbruksmuseet 
finns många minnen väl 
förvarade, men Anders 
Lundin som själv vuxit 
upp i området, är säker 
på att det finns mer att 
berätta. 

Han har just påbörjat 
sin film som väntas 
bli klar nästa sommar, 
Surte Glasbruk – the 
movie.

Som liten lekte han i de vita 
sanddynorna uppe vid Surte-
sjön. Det han inte visste då 
var att den sanden tillsam-
mans med soda och kalk var 
beståndsdelar i de glas han 
drack sin saft ur. Intresset för 
sin hemorts historia kom för 
bara några år sedan och nu 
har han bestämt sig för att 

skildra historien om glasbru-
ket som lades ner för över 30 
år sedan. I filmen vill han ge 
alla som har något att berät-
ta chansen att komma till tals.

– Ännu finns det männis-
kor kvar som var med när det 
begav sig. Det kan vara per-
soner som jobbade på bruket, 
eller levde i samhället. Jag 
vill komma i kontakt med så 
många som möjligt som har 
något att berätta. En dröm 
hade varit att till exempel 
hitta en gammal dagbok från 
den tiden. I filmen vill jag 
skildra hur det verkligen var, 
säger Anders Lundin.

Kulturförening
Han driver ett medieföretag i 
Göteborg och kommer att ta 
hjälp av några av sina medar-
betare i arbetet med filmen, 
men för övrigt filmar han och 
redigerar allt själv.

Idén fick han för ett halvår 
sedan och han har ägnat 

mycket tid åt att gräva fram 
delar av historien. 

I Surte finns en kulturför-
ening vid namn Bruksongar 
som består av människor som 
var med på tiden då bruket var 
igång. De träffas regelbun-
det på museet för att umgås 
och prata om sina upplevel-
ser från en svunnen tid. För-
hoppningen är att några av 
dessa personer ska vilja vara 
med i filmen och dela med sig 
av sina berättelser. 

– För att komma i kon-
takt med fler har jag startat 
en blogg på Internet där alla 
som vill är välkomna att höra 
av sig om små och stora hän-
delser, allt är av betydelse. 
Tanken är att filmen sedan ska 
säljas på museet och kanske 
även i andra butiker på orten. 
Överskottet kommer att gå 
direkt till Glasbruksmuseet. 
Jag kanske även kommer att 
kontakta SVT och se om de 
skulle vilja sända den. Jag vill 
vinkla filmen så att den även 
blir förståelig för människor 
utanför Ale. 

Han har som önskemål att 
filmen ska avslutas med att 
man startar igång den gamla 
klockan som en gång hängde 
på inspektionsbyggnaden vid 
bruket. Där stod alla bruksar-
betare förr och väntade på att 
skiftet skulle börja. 

Surte Glasbruk blir film
– Anders Lundin vill berätta den verkliga 
historien bakom brukssamhället
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Filmskapare. Anders Lundin vill genom sin film berätta den verkliga historien bakom Surte 
Glasbruk.

SURTE GLASBRUK
Historien om Surte glasbruk började 
redan 1851 då Göteborgsköpmannen 
Olof Wijk tillsammans med svågern 
James Keiller köpte några gårdar i 
Surte. Området ansågs lämpligt för 
kvarnverksamhet och tanken var 
även att starta ett spinneri. Men när 
Wijk avled 1856 ändrades planerna 
och några år senare köpte ägarna 
till Eda Glasbruk det förberedda 
industriområdet. 1963 startade glas-
tillverkningen. 1975 kom beslu-

tet om att bruket skulle läggas ner, 
vilket blev ett hårt slag mot de 630 
anställda. Anledningen var, enligt 
rykten, lönsamhetsproblem och ett 
av de tre bruken i koncernen tvinga-
des lägga ner. Valet föll då på Surte 
och 1978 var bruket ur drift.

Fakta hämtad från 
Anders Lundins blogg
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