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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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Ale Lions ger en hjälpande hand
Lions Club finns över hela världen.

I Ale syns de gula jackorna i samband med Älvängens Vår- och Julmarknad.
För presidenten Bo Nilsson är välgörenhet en självklarhet.

Vad är Lions Club?

– Lions Club är en ideel väl-
görenhetsorganisation som 
bildades i Chicago 1917 av 
affärsmannen Melvin Jones. 
1948 kom Lionsrörelsen till 
Europa, eftersom Lions-
klubben i Stockholm då bil-
dades som den första klub-
ben i Europa. Medlemmarna 
arbetar ideellt och utan poli-
tiskt eller religiöst ställ-
ningstagande för männis-
kor i nöd och en värld i fred, 
efter FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna.
När grundades Ale Lions 
Club?

– Lokalföreningen i Ale bil-
dades den 20 maj 1958.
Hur är föreningen upp-
byggd?

– Vi har för närvarande 15 
aktiva medlemmar. Styrelsen 
träffas en gång i månaden i 
Älvängens IK:s klubblokal 
på Älvevi. Själv är jag presi-
dent, Ann-Britt Kemfors vice 
president, Kjell-Arne Fast 

sekreterare, Miriam Anders-
son kassaförvaltare, Gerhard 
Andersson medlemsord-
förande, Marianne Alfreds-
son klubbmästare, Christina 
Ekstrand pr-ansvarig och 
Birgitta Lindén som är vår 
tail twist. En önskan vore att 
vi blev några fler medlem-
mar, gärna några yngre per-
soner, så att föreningen kan 
leva vidare på sikt.
När kom du i kontakt med 
Ale Lions Club?

– Jag gick med i föreningen 
1989. Jag ser det som en 
resa i livet, plötsligt upp-
täcker du att du får lite tid 
över till annat. Idrotten var 
inte aktuell för min del utan 
jag kände att jag ville hjälpa 
folk på annat sätt.
Vad är det bästa med att 
vara medlem i Lions?

– Det är att du hjälper andra 
människor. Vartenda öre 
som vi samlar in går till 
behövande personer runtom 
i världen. Det känns fantas-

tiskt bra! Dessutom har vi 
väldigt trevligt på våra sam-
mankomster.
Hur mycket pengar 
samlar ni in under ett år?

– Knappt 80 000 kronor. 
De två största klubbaktivite-
terna som vi har är Vårmark-
naden och Julmarknaden i 
Älvängen. Ibland är vi med 
på Ale Torg och säljer korv. 
Där har vi också insamlings-
bössor, på Ica Kvantum och 
Systembolaget.
Om du själv fick önska 
dig något i julklapp, vad 
skulle det vara?

– Det är definitivt inte 
någon sak utan snarare att 
familjen får fortsätta att må 
bra. En fridfull jul är det 
viktigaste.
Vad kan du inte vara utan 
på jul?

– Det skulle vara dopp i 
grytan i så fall.

JONAS ANDERSSON
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Namn: Bo Nilsson
Ålder: 67.
Bor: Nol.
Yrke: Arbetar tre dagar i 
veckan som coach/praktikan-
svarig på Folkuniversitetet.
Intressen: Gillar att vara ute 
och greja i trädgården.
Aktuell: Som president i Ale 
Lions Club.


