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SURTE. Ale Rotarys 
nytillträdde president 
ligger inte på latsidan. 

Han har alltid tyckt 
om att jobba och är 
ständigt på jakt efter 
kunskap. 

När klubbverksam-
heten drar igång igen 
efter sommaren har 
han många idéer på 
lager. 

Ola Johansson har till-
bringat stora delar av sitt liv 
på resande fot. Genom sitt 
mångåriga arbete som infor-
mationsdirektör på Volvo 
har han besökt alla världens 
hörn, flera gånger om. Att 
han nu leder Ale Rotary som 
arbetar internationellt med 
stöd av typen ”hjälp till själv-
hjälp” känns därför inte långt 
borta. Även om resorna ofta 
bestod av konferensrum och 
hotell har han ändå samlat på 
sig mycket kunskap och erfa-
renheter på vägen. 

Han har nått pensionen 
men har svårt att slita sig 
från kontorsrummet. Just nu 
driver han ett PR-konsult-
företag och ägnar samtidigt 
avsevärd tid åt Ale Rotary 
under det närmaste året.  

Men hans karriärbana 
började med ett brinnande 
intresse för att skriva.  

– Jag visste att jag ville bli 
journalist och började tidigt 
extraknäcka på lokaltid-
ningen i Örnsköldsvik. Det 
första fasta jobbet var som 
motorredaktör på Teknikens 
värld under några år och där-

efter steget till informatör på 
Volvo.

Givande möten
Ola har varit medlem i Ale 
Rotary sedan starten för 
nitton år sedan och ser nu 
fram emot året som presi-
dent. 

– Rotary verkar för att 
höja den humanitära och 
etiska standarden i samhäl-
let – en förutsättning för 
freden i världen. Att män-
niskor möts är ett medel 
för detta. Vi jobbar för att 
ge hjälp åt självhjälp så att 
samhällen i den fattiga värl-
den får en grund att själva 
kunna bygga vidare på.
För Ola handlar Ale Rotary 
mycket om att skapa sig ett 
nätverk och lära känna män-
niskor.

Eftersom alla medlemmar 
kommer från olika verksam-
heter inom näringsliv, sam-
hälle och organisationer, ges 
möjlighet att träffa personer 
man inte annars skulle möta. 

– Det är viktigt med 
meningsfull klubbverksam-
het och goda relationer 
mellan medlemmarna. Varje 
vecka möts vi till intressanta 

föreläsningar eller studiebe-
sök samtidigt som vi följer 
upp och driver klubbens 
olika projekt. Grunden till 
att kunna göra ett bra arbete 
är en givande klubbverksam-
het.

Mer mångfald
Ett Indien-projekt där Ale 
Rotary ger hjälp och stöd åt 
ett sjukhus i Indien har slut-
förts. Sedan en tid tillbaka 
hjälper klubben människor 
i byn Bulongwa i Tanzania. 
En traktor ska levereras dit 
i höst för att skapa resur-
ser till odling av oljeväxter.
Ola har också idéer för hur 
klubbverksamhetens framtid 
ska se ut.

– Ett av målen är att synas 
mer och i större utsträckning 
rikta oss mot lokala aktivi-
teter. Jag vill även försöka 
värva fler unga och kvinnor. 
Vi är ingen gubbklubb, men 
vi måste förändra och förnya 
genom ökad mångfald bland 
medlemmarna och ökad syn-
lighet i lokalsamhället.

JOHANNA ROOS

Tar över tronen med väskan full av erfarenhet

OLA JOHANSSON
Ålder: 71
Bor: Bohus, sommarställe på Bohus- 
Malmön 
Familj: hustru, tre barn och sex barn-
barn
Yrke: PR- konsult
Intressen: Läsa – allt från morgon-

tidningar till deckare, skogsprome-
nader, bilar, sport mm.
Gjort i sommar: Varit i sommar-
stugan på Bohus- Malmön, träffat 
vänner och familj och klippt gräs i 
Bohus.
Smultronställe: Västkusten
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VÄLKOMMEN 
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– Ola Johansson är ny president för Ale Rotary
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