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Vi finns i Ale Kommun ca 1,2 mil norr om Göteborg med perfekt läge 
nära nya E 45:an och med älven som granne. Från vårt industriområde 
når du E6 och E20 samt centrala delar av Göteborg på ca 10 minuter 

med bil eller med den nya Alependeln. Surte Lagerservice ingår i Surte 
Åkeri gruppen som är ett modernt logistikcenter med hamn 

samt en omfattande transportverksamhet.

Just nu har vi följande till uthyrning:
 Komplett verksamhetslokal 

255 m2 med verkstad, entresolplan, omklädningsrum, 
personalutrymme och kontor.

 Vi har ett flertal kontor lediga från ca 15 m2 och uppåt. 
Flera av kontoren är nyrenoverade och kan fås möblerade, 

andra renoveras och anpassas efter era behov.

 1200 m2 inom inhägnat område, utmärkt för uppställning 
eller materialgård eller liknande.

VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16PL
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Blomstrar året om
Han har 372 husbilsplatser runt om i Sverige – favoriter han sparat i minnet.

Pelle Dalberg missar inte en minut av naturens eviga skönhet.
Men långa vandringar är inte hans melodi eftersom det går för långsamt.

Du är delaktig i ett EU-
projekt med målsättning 
att färdigställa en vand-
ringsled från Nylöse i 
Göteborg till Lödöse och 
vidare mot Skara. Vad är 
ändamålet?

– Det finns många anled-
ningar och en är att få ut 
människor. Man har kopplat 
samman medeltida pilgrims-
leder samtidigt som nya har 
tillkommit. Eftersom vand-
ringsleden går parallellt med 
tågtrafiken finns möjlighet 
att välja vilken etapp man vill 
gå. Det är dessutom ont om 
övernattningsställen längs 
vägen, även om möjligheten 
finns i form av till exempel 
motell eller enkla vindskjul i 
Vättlefjäll. 

Vad har du själv för 
inställning till att vandra 
i grupp?

– Jag tycker inte så mycket 
om att gå, det går så lång-
samt. Då springer jag hellre, 

men om jag ändå ska ut och 
gå så gör jag det hellre ensam. 

Vad får du själv ut av att 
engagera dig i projektet 
med vandringsleden?

– Det är skoj att få utlopp för 
min kunskap om naturen. 
Sedan fotar jag mycket och 
har tagit många bilder till 
projektet. Det är ju ett fan-
tastiskt fint landskap. 

Vilken etapp är din per-
sonliga favorit?

– Sträckan mellan Nylöse 
och Jennylund som går 
genom Vättlefjäll. Det finns 
en enorm sjörikedom och 
otroligt vacker natur. Hela 
Surtesjö-systemet är också 
väldigt speciellt.

Du titulerar dig själv 
sportfåne. Vilka aktivi-
teter är det som lockar 
mest?

– Det är paddling, cykling, 
skidor och rullskidor, bland 
annat. Jag har alltid gillat att 

vara aktiv och började med 
orientering redan som liten.  
Jag växte upp i Majorna i 
Göteborg och då åkte vi ofta 
till Risveden och oriente-
rade. 

Året om åker du runt med 
husbilen till olika platser 
i Sverige. Vilket är det 
bästa?

– Dalsland ligger mig varmt 
om hjärtat, där finns allt 
egentligen. Varje tidig vår 
besöker jag sjön Tysslingen 
väster om Örebro där svanar 
flockas tidigt på våren och 
likaså Hornborgassjön i Väs-
tergötland. Där finns mycket 
mer att se än bara tranor. 
Skåne är också en drömplats. 
Jag har 372 husbilsplatser 
runt om i Sverige – i huvu-
det alltså. Favoritställen jag 
sparat i minnet och återkom-
mer till.

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Pelle Dalberg
Ålder: 71
Bor: Nödinge
Gör: Pensionerad folkskollärare
Familj: Hustrun Laila, sönerna Klas 
och Lars, barnbarnen Jennifer och 
Jonny.
Intressen: Natur, blommor, foto, 
sport
Gjort i sommar: Märkt ut vand-
ringsleden mellan Göteborg och 
Lödöse, som sedan kommer att 
fortsätta upp mot Skara. Rest runt i 
Sverige med husbilen, bland annat 
till Skåne, Öland och Norrland
Ser mest fram emot i höst: 
”Skåne är fantastiskt på hösten – 
sockerbetorna, sädesfälten…”
Bonusfakta: Har 372 husbilsplatser 
runt om i Sverige – favoritplatser 
han sparat i minnet.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


