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Nu bryter Jan kontakten med yrkeslivet
– Ale Elförenings trotjänare 
har gått i pension

– Din barnklädesaffär i Älvängen –
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Mors Dag
-Överraska med ett presentkort

P.g.a. inbrottet
önskar vi kontakt 

med alla som 
bokat tid hos oss

ALAFORS. Han började 
som linjemontör i Nol 
1963.

I tisdags, 44 år 
senare, stämplade Jan 
Olofsson ut för sista 
gången hos Ale Elför-
ening.

– En mycket omtyckt 
medarbetare som nu 
har gått i pension. De 
senaste tio åren har 
han arbetat med att 
läsa av elmätare, varför 
många alebor kommit i 
kontakt med ”Janne”, 
säger Ale Elförenings 
vd, Lars Kjellberg.

Faktum är att Jan Olofsson, 
67, jobbat ”övertid” i två år. 
Han var fast besluten om att 
gå i pension vid 65 års ålder, 
men Lars Kjellberg fick 
honom på andra tankar.

– För mig var det natur-
ligt att försöka få Jan att vara 
kvar ett tag till. Han har gått 
väl hem hos våra kunder och 
är en uppskattad medarbe-
tare. Jag är nöjd att jag två 
gånger fick honom att för-
länga sin anställning hos oss 
och att Jan själv var tillfreds 
med den uppgörelsen, säger 
Lars Kjellberg.

Jan Olofsson flyttade till 
Alafors från Göteborg 1962. 
Till en början pendlade han 
till jobbet på Gasverken, året 
därpå fick han en förfrågan 
om att börja på Nols EDF 
som linjemontör.

– Det fanns fyra olika för-
eningar och vi ombesörjde 1 
500 abonnenter i Nol/Alafors. 
Till en början fanns det inga 
bilar utan det var cykel som 
gällde när man skulle ge sig 
iväg ut för att byta lampor, be-
rättar Jan Olofsson och fort-
sätter:

– Arbetet som linjemon-
tör då skiljer sig mycket från 
dagens. På den tiden kunde 
vi klättra i stolpar sex timmar 
om dagen, nu har den moder-
na tekniken tagit över.

Jan var med om samman-
slagningen av de olika för-
eningarna och Ale Elfören-
ings bildande 1968. Han har 
många minnesvärda år att se 
tillbaka på, nu när han lämnar 
yrkeslivet bakom sig.

– Jag har verkligen trivts 

med arbetet och kollegorna. 
Eftersom jag gillar att vara 
ute i naturen har jobbet passat 
mig perfekt, säger Jan.

Någon särskild händelse 
du minns?
– Oj, det är svårt att plocka 
ut någon enskild händelse. Jag 
minns dock att jag fick jouren 
direkt när jag hade börjat min 
anställning. Eftersom jag inte 
kände till området speciellt 
bra blev det en helkväll i taxi, 
när jag skulle ut för att byta 
säkringar efter ett åskoväder. 
Jag hade med mig stolpskor, 
jordningsverktyg, reservde-
lar, säkringar och säkerhetsli-
na i taxin, skrattar Jan.

Fram till 1997 arbetade 
Jan Olofsson som linjemon-
tör innan övergick till Ale El-
förenings mätaravdelning. De 
senaste tio åren har han såle-
des haft till uppgift att läsa av 
kundernas elmätare.

– Jag har fått förmånen att 
fara runt och träffa en massa 
trevliga människor, säger 
Jan.

Och blivit bjuden på en 
massa gott kaffe?

– Det var mer förr, då var det 
meningslöst att ha med sig 
mackor till jobbet. Det hände 
till och med att kunder bjöd 
på pannkakor.

Hur ska du få tiden att gå 
som pensionär?
– Det blir nog inga problem. 
Jag har en tjej som bor i Ulri-
cehamn och vi är mycket ute 
och dansar. Sedan gillar jag att 
spela pingis. Dessutom har jag 
fått en förfrågan om att börja 
spela boule i Alafors, vilket 
lockar lite grann.

Frågan är hur Ale Elför-
ening ska fylla luckan efter 
Jan Olofsson?
– Till en början flyttas Jans 
uppgifter över till en medar-
betare. På sikt kommer dock 
det arbete som Jan har utfört 
att förändras radikalt. Från 
och med 2009 ska all avläs-
ning ske via så kallad fjärrav-
läsning. Den största förde-
len med det är att räkningen 
då kommer att grunda sig på 
den faktiska förbrukningen. 
Vi kommer att kunna hämta 
hem värden direkt till konto-
ret från den enskilda mätaren, 
som sedan ligger till underlag 
för fakturering. Detta arbete 
har påbörjats och alla kunders 
elmätare kommer att vara ut-
bytta före halvårsskiftet 2009, 
säger Lars Kjellberg.

En ny epok tar vid, samti-

digt som en gammal trotjäna-
re just har avslutat sin anställ-
ning på Ale Elförening.

Han började som linjemontör, 
men de sista tio åren har Jan 
Olofsson arbetat med att läsa 
av elmätare.

Jan Olofsson har varit en 
uppskattad medarbetare på 
Ale Elförening. Här ses han 
tillsammans med Urban An-
dersson.

En gammal trotjänare har tackat för sig. I tisdags gjorde Jan 
Olofsson sin sista arbetsdag på Ale Elförening. Han har blivit 
ett känt ansikte för många alebor.

INTE PENSIONÄR
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Stor polisinsats 
mot mopedåkandet 
runt om i Ale
ALE. Polisen genomför 
just nu en riktad kam-
panj mot mopedister.

Stora resurser 
sattes in i veckan, 
bland annat helikopter 
och mc-poliser.

– Vi vill tydligt mar-
kera att vi ser all-
varligt på de lagbrott 
som mopedisterna gör, 
säger närpolischef 
Håkan Frank.

Mopedåkandet har ökat i Ale 
under ett antal år, likaså det 
som allmänheten kallar bus-
körning. I onsdagseftermid-
dag och även under torsda-
gen var polisen på plats i Ale 
för att komma till rätta med 
problematiken. En kraftfull 
insats med helikopter, mc-
poliser och flera polisbilar 
satte skräck hos mopedister-
na runt om i Ale.

– Ja, det sprider sig snabbt 
när vi åker ut, men vi nådde 
ändå vårt syfte att tydligt 
markera att mopedåkandet 
är en fråga som vi ser allvar-
ligt på. Att det bara blev sex 
ärenden som rapporterades 
beror mest på att varje hän-
delse är tidskrävande. Vi åker 
hem till föräldrarna i samt-
liga fall och redogör för vad 
som har inträffat, berättar 
Håkan Frank.

Två olovliga körningar 
med trimmade och ombygg-
da mopeder avslöjades. Dessa 
blir nu ärenden för åklagar-
myndigheten. I värsta fall blir 
lämplighetsintyget skjutet på 
framtiden för syndarna. Tre 
böteslappar skrevs också ut, 
bland annat för körning utan 
hjälm. Dessutom påträffades 
en misstänkt drograttfylla.

– Vårt arbete med mope-
disterna kommer att fortsät-
ta under hela säsongen. Till-
sammans med kommunen 
försöker vi också nå ut med 
bra information till föräldrar-
na som faktiskt är de som bär 
huvudansvaret. Grova förse-
elser kan innebära att en för-
älder blir av med körkortet, 
informerar Håkan Frank.

Kunskapen om vilka regler 
som gäller för de olika mo-
pederna är inte alltid den 
bästa.

– Det finns fall där föräld-
rarna helt enkelt har köpt fel 
moped till ungdomarna, utan 
att egentligen vara medveten 
om det. Att det krävs förarbe-
vis för att köra en EU-moped 
är inte alla heller medvetna 
om, avslutar Håkan Frank.
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