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Rabatten avdrages i kassan

ÄLVÄNGEN. I tretton 
år har Lennart Nilsson 
varit engagerad i Ale 
rotary. 

I år blev det hans tur 
att ta över president-
posten. 

Föga oväntat, men 
mycket inspirerande, 
tycker han själv.

– Jag vill verka för att driva 
klubben framåt antalsmässigt 
och skapa en glad och förtro-
endefull klubbatmosfär.

Detta är en del av Lennart 
Nilssons målsättning inför det 
nya presidentåret, men han 
har även önskemål som tar 
sig utanför klubbens mötes-
lokal. Lennart vill bland annat 
verka för att minska lidandet 
för människorna i Afrika och 
ta vidare insamlingsarbetet i 
Indienprojektet som nu har 
pågått i tre år.

– Nu har vi samlat ihop 
120.000 kronor, berättar han 
entusiastiskt och meddelar att 
pengarna skall gå till en respi-
rator till ett lasarett i Indien. 
Redan i höst planeras resan 
dit.

– Givetvis tänker jag också 
fortsätta med vårt drogföre-
byggande arbete.

Lennart menar de så kall-

lade drogsnurrorna som Ale 
rotary har delat ut till sjät-
teklassare i kommunen och 
deras familjer. Dessa skall 
hjälpa både föräldrar och barn 
att känna igen olika tecken på 
drogpåverkan.

Göteborgare
Lennart är uppväxt i Göte-
borg, men bodde under en 
tid i Leksand där han jobba-
de som teknisk chef. Det var 
i Leksand han blev tillfrå-
gad om han ville bli medlem 
i Rotary. Innan dess hade han 
knappt hört talas om det, men 
sedan 1983 har det varit själv-
klart för honom att fortsätta. 
1994 flyttade han till Nödinge 
och blev då istället medlem i 
Ale Rotary.

– Alla i klubben får en klas-
sifikation beroende på vad 
man är bra på, eftersom jag 
då jobbade som tekniker fick 
jag en klassifikation inom det, 
berättar Lennart. 

Idag är hans klassifikation 
planerare eftersom han nu 
jobbar som samhällsplane-
rings chef.

Ale Rotary träffas en gång i 
veckan på Hotel Surte, där de 
äter tillsammans och lyssnar 
på olika föreläsningar, samt 
går igenom sin ståndpunkt i 
aktuella projekt. Idag är de 

35 medlemmar varav fem är 
kvinnor.

Lennart beskriver Rotary 
som en stor sammanslut-
ning som sysslar med mycket 
saker, både lokalt och inter-
nationellt. 

– Vi har ju ett så kallat GSE 
utbyte som går ut på att yrkes-
verksamma ungdomar mellan 
25 och 35 år gamla kan få möj-
ligheten att åka till Indien i 
fyra veckor och möta andra 
personer inom samma yrke.

Vid sidan av Rotary och 
jobbet är Lennart mycket båt-
intresserad.

– Det har jag nog varit hela 
livet, fast nu har vi faktiskt två 
sommarstugor istället, och en 
liten motorbåt. Synd bara att 
man inte fått så mycket an-
vändning av den i sommar.
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– Lennart Nilsson vill 
minska lidandet och 
skapa trivsel

Nu tar Lennart Nilsson över stafettpinnen som nästa rotary-
president.

– Det har ju varit roligt så 
det är lite ledsamt. Samti-
digt tycker jag att det är bra 
att man bara är president i 
ett år, så håller man en kon-
tinuitet.

Hur skulle du beskriva 
det gångna president 
året?
– Bra, speciellt omkring 
veckomötena där vi haft en 
god närvaro. Jag har fått 
mycket hjälp med program-
men av Leif Ljung så det 
har varit väldigt bra möten.

Nådde du de mål som du 
satt upp?
– Ja, det tycker jag. Ett av 

dem var att vi skulle växa 
i antal och nu har vi fem 
nya medlemmar. I övrigt så 
fortsatte jag Indienprojektet 
och ungdomsprojekt på 
gymnasiet samt drogsnur-
rorna som har fått väldigt 
bra respons.

Tycker du att någonting 
kunnat gå bättre?
– Ja, det finns det väl alltid. 
Jag hade velat få in mer 
kvinnor som medlem-
mar och gärna någon med 
utländsk bakgrund också.

Hur skulle du beskriva 
presidentskapet med tre 
ord?

– Stimulerande, utveck-
lande och oerhört trevligt.

Vad händer nu?
– Nu går jag över till att 
vara ”past president”. Det 
innebär att man bland annat 
får ingå i valberedningen 
och hjälper till på olika sätt.

Några ord om nästa pre-
sident?
– Att det är med glädje jag 
lämnar över till Lennart 
Nilsson. Han kommer att 
tillföra klubben mycket med 
sina erfarenheter och sitt 
engagemang!
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...Jerry Brattåsen, som avgick som 
rotarypresident första juli, efter ett år 
på posten.

Hur känns det att avgå efter ett år?

ROTARY
•  Grundades i Chicago 1905 av Paul 

Harris
•  Är en världsomfattande organi-

sation som verkar för tjänandets 
ideal, internationell förståelse, god 
vilja och fred.

•  Har över en miljon medlemmar 
över hela världen

• Är politiskt och religiöst obundna

•  Genomför humanitära projekt både 
lokalt och internationellt

•  Har bland annat jobbat hårt för 
utrotningen av Polio.

•  Rekryterar nya medlemmar genom 
tillfrågan.

Årets rotarypresident vill kämpa 
för Afrika


