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Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50
Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leve
ranser

Vi har

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...Fack������

NÖDINGE. Världens häf-
tigaste däcklager.

Det hoppas Dominik 
Szacinski på Bättre 
Bil att få hjälp med att 
skapa.

– Jag står för allt 
material om någon är 
sugen på att måla, lite 
graffiti hade satt färg 
på den här gamla con-
tainern.

Graffitimålningar i allmän-

het och klotter i synnerhet 
ses ofta som ett samhällspro-
blem. När Dominik fräschar 
upp runt sin fastighet har han 
tänkt om. Den inte allt för 
charmiga och brandgula con-
tainern som agerar däckhotell 
och lager behöver piffas upp.

– Jag tänker mig att den 
målas på samtliga sidor så det 
finns gott om ytor. Självklart 
är det kul om någon har en idé 
om motiv som rör min verk-
samhet med bilar och verk-
stad, säger Dominik.

Med andra ord erbjuds alla 
klottrare och graffitimålare 
fri lejd att gå lös hos Bättre 
Bil i Nödinge.

– Vilka färger och materi-
al som behövs får vi komma 
överens om, men jag har bra 
kanaler så jag hoppas kunna 
ta fram allt som ungdomar-
na önskar. Det är bara att 
komma förbi så pratar vi om 
det, hälsar Dominik Szacin-
ski.

Här välkomnas klottrare!
– Vill skapa världens häftigaste däcklager med graffiti

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Dominik vill gärna se sitt däcklager förvandlas till världens häftigaste. Det ska ske med hjälp 
av graffiti som han hoppas traktens ungdomar vill hjälpa till med.

SURTE. Surte Glasbruk 
– the movie tar form 
och kan bli färdig i år.

Filmaren Anders 
Lundin jobbar för 
fullt med att samla in 
material för att kunna 
berätta den sanna his-
torien om det gamla 
brukssamhället Surte.

– Det dyker hela tiden upp 
nya spännande saker, så det 
är svårt att sluta, säger den 
entusiastiske filmskaparen.

Alekuriren berättade 
i slutet av sommaren om 

Anders Lundins projekt med 
att göra en film om Surte, 
med det gamla glasbruket 
som utgångspunkt. 

Han har redan intervjuat 
flera före detta bruksarbetare 
som var med när det begav 
sig. 

Den senaste tiden har han 
ägnat sig åt att undersöka de 
tre skyddsrummen som finns 
belägna i Surte, varav ett av 
dem under det gamla labora-
toriet uppe på höjden. 

– Rune Sporre, som 
äger marken och fastighe-
ten där Glasbruket låg, har 
gett mig tillgång till arkiven 

med gamla ritningar 
och protokoll. Även 
han tycker att detta är 
jättekul. Bland pap-
peren hittade vi bland 
annat ritningar från 
60-talet över oljeför-
råd som man plane-
rade spränga i Svin-
husberget, men det 
blev aldrig något med 
den idén.

Anders Lundin är intres-
serad av allt material från 
tiden som bruket var igång, 
videoklipp, foton eller berät-
telser. 

Till sommaren när vädret 
är fint är tanken att under-
söka och dokumentera torv-
mossar och den gamla lin-
banan som användes av glas-
bruket förr. Sedan blir det att 

göra de sista intervjuerna och 
klippa ihop allt. 

– Filmen kanske blir färdig 
i år, men det är som sagt svårt 
att sätta punkt eftersom det 
finns så mycket intressant att 
upptäcka, säger han.

JOHANNA ROOS

I fredags firade kommunen 
de duktiga UF-pristagarna 
med en lunch och blommor. 
Ale gymnasiums UF-företa-
gare vann sju priser i den re-
gionala tävlingen för unga 
företagare, en tävling för 
skolprojekt inom gymnasiet.

– Alla era priser är kvitton 
på hur bra vi är på entrepre-
nörskap på Ale gymnasium, 
sa kommunstyrelsens ord-
förande Mikael Berglund 
(M). Ni har lagt ned mycket 

möda på det här, många 
timmars arbete. Jag tror att 
ni har lärt er mycket under 
tiden ni jobbat och att ni 
kommer att se tillbaka och 
bli imponerade av er själva.

– Extra roligt var att ett 
företag från omvårdnads-
programmet vann eftersom 
det är första året som pro-
grammet deltar i UF, sa ut-
bildningsnämndens ordfö-
rande Elena Fridfelt (C).

❐❐❐

UF-elever firades av kommunen
I fredags firades UF-elevernas framgångar på UF-mässan.I fredags firades UF-elevernas framgångar på UF-mässan.

Filmen om Surte rullar vidare

Faksimil ur Alekuriren v 41 2011.

Anders Lundin gör filmen 
om Surte som går under ar-
betsnamnet ”Surte Glasbruk 
–the movie”.

Gamla ritningar och pro-
tokoll för historien om det 
gamla brukssamhället när-
mare.

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

Surte Glasbruk blir film
– Anders Lundin vill berätta den verkliga 
historien bakom brukssamhället

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 

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-


