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SKÅR. 34 år i styrel-
sen varav 21 som ordfö-
rande fick räcka.

I samband med Ale 
Elförenings bolags-
stämma i maj lämnade 
Bror Andersson sin 
post.

– Det har varit en fan-
tastisk resa på många 
sätt, men nu kände jag 
att det var dags att 
sluta, säger Bror till 
Alekuriren.

Bror Andersson har varit en 
uppskattad och omtyckt sty-
relsemedlem i Ale Elfören-
ing i drygt tre decennier. En 
och annan tår kunde skönjas 
under den avtackningscere-
moni som ägde rum på Nol-
haga Slott i Alingsås i tisdags 
kväll.

– Det var känslosamt, er-
känner Bror som ser tillbaka 
på en intressant och spännan-
de tid i Ale Elförenings sty-
relse.

– Jag kom med som supp-
leant 1973. När Nisse Svens-
son slutade som ordförande 
1986 gick frågan till mig och 
på den vägen är det. Då hade 
jag precis slutat med politiken 
och funderade för mig själv: 
Ska jag verkligen köra igång 
med det här? Så blev det, be-
rättar Bror Andersson.

Som socialdemokratisk po-
litiker hann Bror Andersson 
avverka en rad olika uppdrag. 
Han var verksam i Taxerings-
nämnden, Hälsovårdsnämn-
den och satt senare som ord-
förande i Kulturnämnden.

– Utan att skryta var fak-
tiskt beslutet om att införa 
Bokbussen min idé. Det är 
roligt att den rullar vidare i 
kommunen, säger Bror.

Den politiska karriären av-
slutade Bror genom att sitta i 
kommunstyrelsens arbetsut-
skott, ett uppdrag han läm-
nade 1984.

– Jag skaffade mig en 
enormt fin erfarenhet, det 
vill jag tillstå.

Hur väl insatt är du i dagens 
politiska frågor?
– Jag är väldigt samhällsin-
tresserad. På morgonen går 
jag och hämtar tidningen, 
sätter på kaffet och sätter 
mig och läser. Främst är det 
debatt- och kultursidorna i 
Dagens Nyheter och Göte-
borgs-Posten som jag läser.

Igen mjukstart
Bror Andersson fick sanner-
ligen ingen mjukstart i rollen 
som ordförande för Ale Elför-
enings ekonomiska förening. 
Han tillrädde posten i maj 
1986 och bara en och en halv 
månad senare ringde företa-
gets vd, Urban Norell, och 
sade upp sig.

– Jag stod ute och målade 
när telefonen ringde. När jag 

fick beskedet började jag fun-
dera på vad jag hade givit mig 
in på, men kanske var det bra 
att få en smäll direkt.

Bror Anderssons första 
uppgift blev således att hitta 
en ny chef till företaget. 
Det gjorde han. I decem-
ber samma år tillträdde Stig 
Karlsson vd-jobbet och stan-
nade i drygt 18 år.

– Stig var en duktig kille. 
Kanske lite för mycket Gais-
are, men det får man väl bjuda 
på, skrattar Bror.

Bror Andersson hade också 
ett och annat finger med i 
spelet när Stig Karlssons ef-
terträdare skulle tillsättas.

– Jag var bekant med Lars 
Kjellberg från en del konfe-
renser som vi hade varit på. 
Jag tänkte höra om han hade 
något bra namn att föreslå, 
men upptäckte efter en stund 

att han själv var intresserad. 
Det fick jag senare bekräftat 
av honom och då gick proces-
sen fort, säger Bror och fort-
sätter:

– Lars började sin anställ-
ning i juni 2004. Han är en 
otroligt seriös och kunnig 
person med ett otroligt kon-
taktnät.

SKF
Bror Anderssons egna yrkes-
verksamma liv stavas SKF. 
Efter ett halvår på Carlmarks 
började Bror som lärling på 
kullagerfabrikens elavdel-
ning.

– Jag jobbade på SKF under 
åren 1949-91 med undantag 
av fem år då jag tjänstgjorde 
i byggbranschen. Jag sluta-
de som avtalspensionär 1991, 
säger Bror Andersson.

Som 76-årig pigg pensi-
onär lever Bror Andersson 
ett behagligt liv tillsammans 
med hustrun Gunilla hemma 
på Skårs Södergård i utkanten 

av Skepplanda.
– Gunilla jobbar fortfaran-

de, så jag brukar serva henne 
med kaffe och tidningen på 
morgonen. Jag är inte den 
som sitter still utan vill gärna 
ha något att göra. Har man 
hus finns det dessutom alltid 
något att hugga tag i, annars 
skapar man sig sysselsättning. 
Sedan har jag ju en stor familj 
med barn och barnbarn som 
man vill kunna ägna en del 
tid åt.

Som gammal orienterare 
ger sig Bror Andersson gärna 
ut i skog och mark när tillfäl-
le ges. En och annan tiomi-
la har det blivit under årens 

lopp och tillsammans med ett 
gäng Alehofare har han avver-
kat sträckan Lindome-Ström-
stad i 27 etapper.

– Friluftsliv är något som 
ligger mig varmt om hjärtat.

Precis som Ale Elfören-
ing, en terräng han har varit 
trogen i 34 år.

FOTNOT. Robert Arons-
son valdes till ny ordförande 
efter Bror Andersson vid årets 
bolagsstämma.

Ale Elförenings mångårige ordförande har tackat för sig
– Nu får Bror Andersson hugga tag i nya saker

GLAD SOMMAR!
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Bror Andersson är en pigg pensionär, ständigt är i farten. 
Vedhuggning hemma på Skårs Södergård tillhör vardagssyss-
lorna.

Bror Andersson har svingat ordförandeklubban i Ale Elförenings ekonomiska förening i 21 år, 
men i samband med årets bolagsstämma valde han att träda tillbaka.

Trädgårdsarbete eller  Hängmattan

Bad  eller  Skidåkning

Storstaden  eller  Landet

Kött  eller  Fisk

GP  eller  GT
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BROR ANDERSSON
Ålder: 76.
Bor: Skårs Södergård.
Familj: Frun Gunilla, sex barn som vi 
har tillsammans.
Intresse: ”Skog och mark. Jag känner 
nog till varenda kvadratmeter i Risve-
den. Jag är gammal orienterare och är 
fortfarande medlem i OK Alehof.”
Ser helst på tv: ”Nyheterna och sam-
hällsprogram. En och annan engelsk 
deckare blir det också.”

Musik: ”Jag är inte speciellt mycket 
för den nya tidens musik som du 
kanske förstår. Svenska trubadurer 
tycker jag bättre om.”
Favoritmat: ”Det är vanlig husmans-
kost. Sedan brukar jag få beröm av 
mina barnbarn när jag tillagar pann-
kakor och köttbullar.”
Gör i sommar: ”Vi åker till Vårdalen 
i augusti”.

Välkomna! Lena
Vi fi nns utmed  rv. 45 mellan Nol & ÄLvängen • Tel: 0303-74 96 34
Öppet: Tis-tors 11-18 • Fred 11-16.30 • Lörd 11-15 • Sönd 11-15

SLUTSPURT!
Sista augusti fl yttar jag.

Nu 50% 
på allt i butiken

70% på loftet
Gäller ej beställningsvaror
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Göteborgsvägen 99 A • 0303-74 62 75
Öppet vard 9.30-18.00, lörd 9.30-14.00

– Din skobutik för hela familjen
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