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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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Nu växlar Christina Ekstrand ur
Efter 25 år som telefonist i Ale kommun går Christina Ekstrand i pension vid 

årsskiftet.
Otal är de samtal hon besvarat under årens lopp.

Nu ska hon ägna sin lediga tid åt Mötesplats Kupan som drivs i Röda Korsets regi.

Vad fick dig att bli tele-
fonist?

– Jag såg en annons och 
tyckte det verkade roligt. 
Tidigare hade jag jobbat 
som egenföretagare och 
suttit i kassan på Ica.
Blir man aldrig trött på 
att prata med folk och 
alltid vara tillmötesgå-
ende?
– Nej, faktiskt inte. Jag har 
tyckt det varit roligt hela 
tiden. Man får nog vara på 
ett speciellt sätt för att klara 
av det här jobbet, men mig 
har det passat perfekt. Visst 
händer det att man har en 
dålig dag ibland, men det får 
man lämna därhän.
Vad är det roligaste 
med att vara telefo-
nist?
– Det är ett omväxlande 
arbete, den ena dagen är 
inte den andra lik. Mötet 
med människor är stimule-

rande, dels via telefon men 
också alla de besök som vi 
får till kontoret varje dag.
Hur känns det att bli 
pensionär?
– Det känns 
bra och inte 
vemodigt på 
något sätt. 
Jag har ställt 
in mig på 
det här. Nu 
får jag mer 
tid över till 
föreningsli-
vet, framförallt Röda Kor-
sets Kupan.
Vilka hjälporganisatio-
ner är du engagerad i?
– Förutom Röda Korset så 
är jag aktiv medlem i Ale 
Lions. Sedan fyra år till-
baka ansvarar jag dessutom 
för insamlingen till Världens 
Barn i Ale kommun. Det är 
jätteskönt att kunna hjälpa 
människor runtom i världen 
och i vår egen kommun. Jag 

vet att vår insats gör skillnad 
för många människor.
Någon arbetsrelaterad 
händelse som etsat sig 
fast från din tid i Ale 

kommun?
– Det skulle 
vara bran-
den i Vättle-
fjäll. Då blev 
vi nästan 
nerringda i 
växeln. 
Vad 
kommer 

du att sakna mest?
– Arbetskamraterna så klart. 
Jag får väl hålla kontakten 
genom att komma ner och 
fika med dem. Det är ofta 
sådant man säger men som 
inte blir av.
Vad är viktigast på jul?
– Det är att få umgås med 
barn och barnbarn. Och 
naturligtvis skinkan.

JONAS ANDERSSON
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Namn: Christina Ekstrand.
Ålder: 66.
Bor: Älvängen.
Familj: Två vuxna söner och 
två barnbarn.
Stjärntecken: Lejon.

Nu får jag mer tid
över till föreningslivet, 

framförallt
Röda Korsets Kupan.

Christina Ekstrand


