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En örebroare och en skåning träffades 
i Västerås. När familjen blev större 
valde de att bosätta sig i Surahammar.

– Vi ville ha livskvalitet, det får vi i 
Surahammar, säger Göran Segerberg.

Göran Segerberg och Anne-Li Eriksson arbe-
tar båda på ABB vid Finnslätten i Västerås. 
Efter det att andre sonen Filip fötts började 
de se sig om efter hus. Ganska snart upptäckte 
de att huspriserna i Västerås låg på det dubbla 
jämfört med motsvarande hus i Surahammar.

– Vi hade tidigare ingen naturlig anknyt-
ning till Surahammar, men vi åkte hit och 
kollade upp samhället, barnomsorgen och 
pendlingsmöjligheterna. Det visade sig att 
vi i praktiken endast fi ck ett par minuters 
längre restid till jobbet jämfört med några 
av de villaområden vi tittade på i Västerås. I 
Surahammar får vi också betydligt större hus 
och större tomt för mycket mindre pengar än 
i Västerås, säger Göran. Även om vi haft råd 
med ett hus i Västerås så vill man ju göra mer 
än att jobba och bo. Nu har pengar över till 
annat också.
Anne-Li håller med:

– Jag var lite tveksam i början, men som 
ekonom är det svårt att inte se fördelarna. Nu 
efter två och ett halvt år är vi mer än nöjda. 
Det är otroligt skönt att bo i ett så lugnt och 
tryggt område samtidigt som vi har gångav-
stånd ned till centrum med affärer, apotek 
och bibliotek.

Nära till fritidsaktiviteter
På Köpmangatan i Surahammar hittade famil-
jen sin framtid i ett hus på 190 kvadratmeter. 
I källaren, som är lika stor, har ett helt lekrum 
inrättats. Redan nu är pojkarna Anton 5 år 
och Filip 3 år surabor där båda går på dagis 
och deltar varje vecka i pojkgympa. Vem som 
leder passen? Pappa Göran såklart.

– Jag, som själv är uppvuxen på landet utan-
för Örebro, uppskattar det mindre samhällets 
gemenskap och synlighet. Jag uppskattar den 
sociala kontrollen i dess positiva betydelse. 
Ser man lite längre fram kan grabbarna i 
framtiden själva cykla till skolan och fritids-
aktiviteter. Här känns det tryggt. Trafi ksitua-
tionen i Västerås är betydligt hetsigare. 

Prioritera det viktiga i livet
Ny grannar innebär nya vänner. Bland ar-
betskamraterna på ABB är det fl era som bor 
i Surahammar.

Anne-Li uppmuntrar andra att tänka över 
vad man vill prioritera i livet.

– Man behöver inte bo i storstäderna. Vi har 
valt att bosätta oss i Surahammar och det trivs 
vi väldigt bra med.

Ökad livskvalitet i Surahammar
”Jag uppskattar det mindre samhällets gemenskap”

Familjen Segerberg-Eriksson trivs som nya Surabor. I Surahammar fi ck de råd att bo bekvämt, i stort hus där köket är den naturliga samlings-
platsen. På bilden Anton, Anne-Li, Filip och Göran.
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På Medins Måleri håller man vad man 
lovar.

– Rätt jobb, i rätt tid och till rätt kva-
litet är vad vi jobbar efter. Att hålla en 
hög servicegrad är viktigt för oss, säger 
Krister Medin.

Medins Måleri startade 1994 av Krister 
Medin. Idag har företaget en omsättning på 
drygt två miljoner kronor där fyra medarbe-
tare tillsammans har mångårig erfarenhet. 
Under högsäsong anställs fl er medarbetare. 
Företaget verkar inom Surahammars kom-
mun samt i Västerås.

Alla typer av uppdrag
Medins Måleri utför allt från nybyggnads- och 
reparationsmåleri till våtrums- och brand-
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skyddsmålning. Företaget erbjuder också 
dekorations-, industri- och golvmålning.

– I somras gjorde vi även rent Vattenverkets 
plåttak i Surahammar med hetvattentvätt med 
efterföljande målning.

Kunderna är företag, industrin, kommuner, 
fastighetsägare och privatpersoner. För två 
år sedan utförde företaget omfattande om-
målningsarbeten under hela sommaren vid 
Virsboskolan.

Monterar renovglas
Medins måleri säljer och monterar även de 
allt populärare renovglasen – ett prisvärt iso-
lerglas med samma effekter som treglasföns-
ter: det vill säga minskade värmeförluster och 
förbättrat bullerskydd.

– Dessutom påverkas inte fasadens utse-
ende. Gamla fi na fönster förblir intakta men 

med 2000-talets krav 
på isolering och bul-
lernedsättning.  
Medins Måleri erbju-
der alltid duktiga och 
utbildade målare som 
utför kvalitetsarbeten 
till bra priser.

– Vi försöker hela 
tiden vidareutbilda 
personalen och in-
vesterar kontinuerligt 
i ny och modern ut-
rustning.

Medins Måleri i Surahammar: Mikael Elo, Alexander 
Medin, Krister Medin samt Tony Persson.


