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Jan Erik 
Axelsson

 Roger 
Borg 

Elisabeth 
Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
Götestam

Fredrik 
Hellberg

Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
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David
Strid

Birgitta 
Ström

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Trotjänare som tackat för sig
52 år i styrelsen varav 50 som ordförande.
Roland Wall är och förblir Mr Alvhems IK.

Nyligen erhöll han Västergötlands Idrottsförbunds förtjänsttecken i guld.

Vad förde dig in i fören-
ingslivet?
– Jag spelade fotboll och 
även bordtennis för den 
delen. I ett litet samhälle som 
Alvhem är det svårt att få folk 
till styrelsen och jag kände 
mig manad. Jag hade precis 
blivit myndig när jag började 
som kassör i föreningen.

Vad betyder Alvhems IK 
för dig?
– Det är min hembygd och 
det är klart att föreningen 
sitter djupt rotad i hjärtat. 
Jag är en äkta AIK-are.

Det finaste minnet som 
du bär med dig?
– Det var när vi kunde eta-
blera oss och bygga klubbhu-
set här på Gläntevi i början 
av 60-talet. Till en början 
höll vi till nere på den plats 
där Bengts Husvagnar finns 
idag. På den tiden var det 
inte många lantbrukare som 
var beredda att sälja mark, 
men Olle Johansson gjorde 

det. Vi var några personer 
som slet alldeles våldsamt 
för att få in pengar till verk-
samheten. Det arrangerades 
danser i Gråbo och i Skepp-
landa bygdegård. När jag 
började som kassör hade vi 
858 kronor i kassan. Klubb-
huset fick byggas i etapper 
allt eftersom ekonomin tillät.

Nämn AIK:s fem bästa 
fotbollsspelare genom 
tiderna?
– Oj, det var svårt. Jag säger 
Terje Ahlbom, Anders 
Claesson, Kent Ydahl, 
Sven-Erik Eklund och 
”Perra” Eriksson.

Din framtidsdröm för 
Alvhems IK?
– Det är ju att klubben kan 
leva vidare och för det krävs 
nog att det blir lite inflytt-
ning i bygden. I annat fall 
tror jag det blir svårt att hålla 
verksamheten igång i framti-
den.

Vilka vinner fotbollsall-
svenskan?
– Jag hade hoppats på Blå-
vitt, men det är kört. Det blir 
något av Skånelagen, Malmö 
FF eller Helsingborgs IF.

Hur går det för Alvhem 
den här säsongen?
– Tyvärr så har det börjat lite 
knackigt med två raka för-
luster. Vi får hoppas att det 
vänder. En plats på den övre 
halvan blir det nog inte utan 
vi får nog kämpa i botten.

Vilket råd har du att ge 
din efterträdare på ordfö-
randeposten, Peter Jöns-
son?
– Det är hårt arbete som 
gäller i en liten förening. 
Det gäller att lyssna på sina 
kompanjoner och dessutom 
är det viktigt att vara infor-
mativ.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Efter 50 år som ordförande i Alvhems IK lämnade Roland Wall vid senaste årsmö-
tet över ansvaret till Peter Jönsson.

Namn: Roland Wall.
Ålder: 73.
Bor: Alvhem.
Yrke: Aktiv pensionär.
Stjärntecken: Vädur. 


