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Välkommen till höstens första 

FÖRETAGARLUNCH 
fredag 28 augusti kl 12.30 

Posten och Life Health & Fitness i Nol
Mia Olsson sjukgymnast för damlandslaget i handboll 

ALMI
FÖRETAGSPARTNER

ALAFORS. Lantbruk, 
skogsbruk, biståndsar-
bete, mäkleri och kung-
lig hovleverantör.

Ale Rotarys nytill-
trädde president, Len-
nart Zackrisson, har en 
diger meritlista.

Hur det är att vara 
pensionär har han 
därför knappt hunnit 
känna efter.

Lennart Zackrisson är djupt 
förankrad i Ale kommun. 
Hans farfar köpte en gård 
i Hälltorp, Alafors, 1880. 
Sedan dess har gårdarna och 
markerna blivit många fler 
och det står Zackrisson på 
många brevlådor i området.

– Våra barn har också 
bosatt sig här i Hälltorp med 
sina familjer, men vi har ett 
hus där min bror tidigare 
bodde som står tomt. Totalt 
har vi 240 hektar mark och 
mycket är skog. Nu har lant-
bruket, som bestod av 90 ha 
spannmålsodling (inklusi-
ve arrende) som mest, upp-
hört och numera klipper jag 
bara gräset, säger Lennart 
som tröttnade på jordbruket 
i samband med EU-anpass-
ningen i slutet av 80-talet.

Lantbruket innehöll också 
hästavel. En vacker dag ringde 
hovstallet och visade intresse 
för en av Lennarts fina hästar. 
I oktober 1983 gick hästtran-
sporten till Stockholm, där 
praktexemplaret skulle prov-
köras.

– Vi fick bo hela familjen i 
hovstallets fina fastighet. Det 
var ett storslaget äventyr och 
vi fick tidigt förstå att hästen 
var förlorad, men nu kan vi 
kalla oss kunglig hovleveran-
tör och det känns ju fint, säger 
Lennart glatt.

Engagemanget i pingst-
rörelsen förde honom till 
en annan stor utmaning. Via 
olika kontakter fick han nys 
om ett spännande projekt i 
Bolivia. De sökte någon som 
kunde hjälpa bönder i Boli-
via att bli självförsörjande 
och slippa ägna sig åt koka-
inväxter. De behövdes kom-

petens inom lantbruk, då 
bland annat ett av målen var 
att starta ett mejeri.

– Insatserna i Bolivia blev 
till sist ganska omfattande. 
Det handlade om fyra ben. 
Mejeri, ett mindre sjukhus, 
Rehabklinik för missbruka-
re och landsbyggsutveckling. 
Jag blev projektansvarig och 
insatserna var FN-finansiera-
de. Efter tre år var mitt upp-
drag slutfört, berättar Len-
nart.

Utlandsarbete
I sitt utlandsarbete knöt han 
många viktiga kontakter. Ett 
antal ledde till USA, där han 
fann överbliven sjukhusut-
rustning som han hjälpte 
till att sprida till behövande 
länder.

– Några lass gick till Iran, 
men som du förstår fick vi ta 
vägen om ett annat land och 

packa om utrustningen. Det 
fanns inte en chans att de tog 
emot något från USA, minns 
Lennart.

Nästa steg tog han 1994, 
då han bestämde sig för att ut-
bilda sig till mäklare.

Florida
– Jag blev erbjuden att försö-
ka sälja bostäder till skandi-
naver i Florida. Det lät spän-
nande så jag bestämde mig för 
att gå en utbildning. Dollarn 
sköt i höjden och affärerna i 
Florida blev aldrig verklighet. 
Jag speciliserade mig istället 
på gårdar. Det är ju något jag 
kan, berättar Lennart.

Efter nio års medlemskap i 
Ale Rotary blev han i sommar 
president i klubben. Ett upp-
drag som han ser som mycket 
ärofyllt.

– Det här vill jag göra 
något riktigt bra av. Jag har en 

bra erfarenhet av biståndsar-
bete och är noggrann med att 
få tillfredsställande rapporter. 
Vi har ett spännande samar-
bete med ett barnhem i Tan-
zania. Det vill vi gärna fortsät-
ta utveckla. Nyligen startades 
en framgångsrik solrosodling 
i Bulongwa som ger kontan-
ta medel till barnhemmet. Nu 
vill vi samla in pengar till red-
skap och gärna till en traktor. 
Fördelen med detta engage-
mang är att vi har en person-
lig kontakt i Tanzania, vilket 
gör att det känns tryggt och 
säkert att bidra på olika sätt, 
säger Lennart.

Drogsnurran
Ale Rotary har som mål att 
hjälpa till både lokalt och in-
ternationellt. På hemmaplan 
fortsätter bland annat insat-
serna i det drogförebyggande 
arbetet. Den så kallade drog-

snurran, ett pedagogiskt in-
formationsmaterial, lämnas 
ut till samtliga sjätteklassare 
i Ale kommun.

– Vi träffas varje måndag 
på Hotell Surte eller gör 
ett intressant studiebesök 
och det saknas sällan idéer. 
Jag har några själv som jag 

hoppas förankra under året, 
säger presidenten Lennart 
Zackrisson.

En kunglig hovleverantör har tagit över
– Lennart Zackrisson är ny president i Ale Rotary

Lennart Zackrisson trivs på landet. Han är född och uppvuxen i Hälltorp, Alafors. Här trivs också katten Gustav alldeles utmärkt. ”Vi har knappt sett en mus 
sedan Gustav flyttade hit”.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

LENNART ZACKRISSON
Ålder: 69
Bor: Hälltorp, Alafors
Familj: Gift med Birgitta. Barnen 
Johan 43, Elisabeth 41, fem barnbarn 
och katten Gustav.
Yrke: Pensionär. ”Men jag håller 
fortfarande igång mäkleriet. Det är 
fortfarande väldigt roligt att hjälpa 
människor”.
Mest minnesvärda affär: ”Affären 
mellan Alebyggen och Klädkällaren 
i Stora Viken var speciell och kan 
leda till över 100 nya arbetstillfällen 

i Ale”.
Intressen: Dragspel och körsång 
samt jakt.
Smultronställe: ”Florida – om jag 
inte får säga Hälltorp”.
Favoriträtt: Räkor och älgfilé. 
”Extra gott om jag har skjutit älgen 
själv”.
Bonusfakta: Sålde och levererade 
en häst till kungliga hovstallet i 
Stockholm 1983. Kan därför "titu-
lera" sig hovleverantör.

En upplevelse 
för livet
Sök till Ale Lucia nr 57

• Du skall vara född senast 
1993 och vara bosatt i Ale 
kommun samt tycka om att 
sjunga

• Sista ansökningsdag: 11/9

• Vill du boka Ale Lucia? 
Kontakta Gunilla eller Majlis 
via e-post: alelucia@live.se

Andrea Lindgren, Ale Lucia 2008
Mejla in ansökan & foto redan idag till 
alelucia@alekuriren.se
eller skicka till Alekuriren, ”Ale Lucia”, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen. 


