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SKALL GÅRDEN SÄLJAS?
Gör det under Gårdsveckan!
Gårdsveckan är den vecka varje vår då 
vi enbart satsar på visningar av gårdar 
i områdena Ale – Kungälv – Hisingen – 
Stenungsund.

Skall du sälja får du en kostnadsfri 
värdering, garanterat rikligt med spe-
kulanter och bästa möjliga resultat!
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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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”Nisse” kämpar för sitt Surte
Han är född och uppväxt i Surte.

Nils Svensson är en hängiven bruksonge som älskar sin hembygd.
Gemenskapen på orten är något som "Nisse" värdesätter allra mest.

Vad tyckte du om beslu-
tet att låta Glasbruksmu-
seet övergå i förenings-
regi?

– Jag tycker det var tråkigt 
att Ale kommun inte ville 
driva det vidare, men för 
samhället som sådant är det 
viktigaste att Glasbruksmu-
seet ändå finns kvar.
Hur reagerade du på 
nedmonteringen av lin-
banetornet i Surte?
– Jag reagerade inte alls fak-
tiskt. Linbanetornet var 
byggt tidigt 50-tal och hade 
inte den historiska bakgrun-
den om du frågar mig. Det 
är min syn på det hela.
Du är själv en gammal 
bruksonge, men job-
bade väl aldrig på 
bruket?
– Det stämmer. Jag är född 
och uppväxt på Granhäcken 
och jag minns den dag vi 
fick vatten och avlopp indra-
get i lägenheten. Det var 

1935. Jag gick i Surte skola, 
som bruket lät bygga 1901. 
Ett tråkigt minne var när vår 
skola brann ner den 23 mars 
1943. Vad det gäller mitt 
yrkesliv så jobbade jag på 
Götaverken efter min mili-
tärtjänstgöring och sedan 
var jag anställd på SKF i 
30 år.
Vad har du för relation 
till Glasbruksmuseet 
idag?
– Jag sitter med i styrel-
sen för Glasbruksmuse-
ets Vänner och guidar en 
del klasser som kommer 
på besök. Barnen vill inte 
bara veta om det tillverka-
des brunt eller grönt glas, 
lika intresserade är de av att 
få veta hur samhället funge-
rade förr i tiden.
Du har alltid varit en 
sann föreningsmän-
niska, eller hur?
– Jo, så är det. Jag blev tidigt 
fackligt engagerad, vilket 

förde mig in i politiken. Jag 
var nämndordförande i 15 
år, först i Hälsovårdsnämn-
den och senare i Byggnads-
nämnden. Arne Adiels var 
en förebild. Jag har även 
suttit med i diverse fören-
ingsstyrelser under årens 
lopp.
Vad är det bästa med 
Surte?
– Gemenskapen.
Vilket är ditt smultron-
ställe i Ale?
– Det är naturen som omger 
Fågeldammarna i Surte.
Tror du drömmen om 
Elitserien har försvun-
nit för Ale/Surtes ban-
dylag?
– Ja, jag tror tyvärr det. Själv 
så tycker jag att bandyn var 
roligare förr när man kände 
alla elva i laget.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Namn: Nils Svensson.
Bor: Surte.
Ålder: Fyller 81 till somma-
ren.
Intresse: Att bevara Surte 
som samhälle.
Stjärntecken: Kräfta.


