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Vi har 24 nybyggda lägenheter till salu.
Än så länge.

peabbostad.se

BRF
Östra Ängarne
– prisvärt och

bekvämt!

Reservera din favorit på säljstarten 26 september!
En järnnia från Backa Säteri Golf i
Nödinge bygger vi funktionella lägenheter 
med stora, möblerbara balkonger i soligt 
västerläge. Kom på säljstart den 26:e 
september, så har du möjlighet att
reservera din favoritlägenhet på plats.

Säljstarten hålls på Backa Säteri Golf (Säterivägen 2) torsdagen den 26:e september kl 17. 
Anmäl dig till mäklare Joakim Olsson. Varmt välkommen!

Joakim Olsson
Fastighetsbyrån
Telefon: 0303-74 62 50
Mobil: 0708-44 63 12
joakim.olsson@
fastighetsbyran.se

Ni slänger - Vi sorterar
Detta ingår i priset 3300 kronor
• Utstättningsavgift
•  Valfri containerstorlek 

upp till 10m3

• Containerhyra 5 dagar
• Hemtagningsavgift
• Behandlingsavgift

Det enda ni inte kan slänga i denna container är miljöfarligt avfall 
t ex tryckt trä, gips, elektronik och kyl/frys eller schaktmassor.

Beställ redan idag!
Ring 0303-24 58 60

Hyr container i 
Ale till fast pris!

SURTE. I nästan tre år har 
surtesonen Anders Lundin 
arbetat med sin fi lm om 
Surte glasbruk.

Nu är den äntligen färdig 
och titeln blev till slut ”Li-
vet på Surte”.

En av de medverkande är 
Bertil Lundgren 89, som 
började arbeta på brukets 
avlöningskontor redan 
1940. 

Klockan var strax efter åtta på 
morgonen den 29 september 
1950. 

Bertil Lundgren stod i bad-
rummet och rakade sig när han 
plötsligt såg genom fönstren hur 
husen försvann ner i älven. 

Han var nygift och nyinflyttad 
i ett rött hus i Forsbäcken i södra 
Surte när raset ägde rum. 

Det han inte vet om Surtes his-
toria är inte värt att veta.

Redan som 16-åring hade han 
börjat arbeta på glasbrukets avlö-
ningskontor och han skulle jobba 
kvar ända fram till nedläggningen 
1978. 

Bertil är en av de medverkande 
i Anders Lundins film ”Livet på 
Surte”. Titeln är sprungen ur ett 
talesätt från förr. 

– Man sa inte att man jobbade i 
Surte utan just på Surte.

Arbetet med att berätta histo-
rien om det gamla brukssamhäl-
let har pågått i närmare tre år. 
Resultatet blev en dokumentär-
film där såväl tidigare bruksar-
betare som dåvarande direktören 
för förpackningsföretaget PLM 
(AB Plåtmanufaktur), Ulf Laurin 
medverkar.

– Att hitta bild- och textma-
terial har inte varit svårt. Glas-
bruksmuseet har tillgång till 
mycket och sedan har jag stött på 
människor under resans gång som 
bidragit till historien. En kille 
hörde av sig och berättade att han 
hittat sin farfars fars anteckningar 
från 1800-talet. När han skickade 
över materialet visade det sig vara 
på 100 A4-sidor, säger Anders.

Officiellt släpp
Filmen tillägnar han direktören 
Per Hemberg som var dispo-
nent på bruket och på många sätt 
bidrog till Surtes utveckling.

Exakt hur filmen ska distribu-
eras kvarstår men Anders Lundin 

siktar på att släppa filmen för all-
mänheten under oktober månad 
och den kommer då att säljas 
bland annat på Glasbruksmuseet. 
Den kommer även att lanseras på 
internet.

Med stor inlevelse tar filmen 
oss med på en resa i tiden, genom 
brukets guldålder på 60-talet till 
den oundvikliga nedläggningen 
1978. Vi får höra om hur man 
firade sitt 100-årsjubileum 1962, 
om arbetet i hyttan och om att 
leva i brukssamhället Surte när 
tidningsrubriken löd: ”Trygghe-
ten glider ut som leran i Surte”. 

JOHANNA ROOS

Ögonkontakt. Sara Persson och Stefan 
Karlsson på Enekullevägen i Nol fi ck sig 
en överraskning när de öppnade altan-
dörren den 27 augusti. 
I trädgården låg en älg och vilade sig i 
skogsbrynet och katten Linus tittade 
nyfi ket på. 

Text: Johanna Roos

Karin Karlsson lämnade in en bild tagen 
på Skogsvägen 17 i Nol, där en älg slagit 
sig till ro i trädgården. Tämligen nöjd och 
aningen trött.
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Berättar historien. Bertil Lundgren 89 är en av de medverkande i An-
ders Lundins fi lm ”Livet på Surte”. 

Historiens vingslag blåser genom An-Historiens vingslag blåser genom An-
ders Lundins fi lm "Livet på Surte".ders Lundins fi lm "Livet på Surte".

– ”Livet på Surte” släpps för allmänheten under oktober
Filmen om Surte klar


