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Sätter samhällsnyttan främst
Ständig utveckling och ökat engagemang hos medlemmarna.

Det är vad som driver Ahlafors IF:s ordförande Claes Berglund.
I snart 100 år har föreningen utgjort en viktig roll i det lilla samhället.

Vad anser du vara vikti-
gast i rollen som fören-
ingsordförande?

– Det måste vara att för-
söka få så många männis-
kor som möjligt att känna 
engagemang och att man av 
egen kraft vill vara med och 
delta och bidra till förening-
ens utveckling. Ju fler desto 
bättre och inte minst roli-
gare!
Din företrädare Thore 
Skånberg var ordförande i 
14 år. Tänker du sitta kvar 
lika länge?

– Nej, nej! Med all respekt 
för den insats som Thore 
och hans familj lagt ner för 
AIF:s räkning, så vet jag att 
jag inte vill sitta kvar lika 
länge. Det bästa är nog att 
köra några år och sedan växla 
över till någon annan, men 
ändå finnas kvar i organisa-
tionen. Återigen, ju fler vi är 
desto bättre blir vi.
Din högsta önskan sett ur 

AIF-ögon?

– Att vi fortsätter att vara en 
viktig del i samhället, att vi 
gör samhällsnytta. I första 
hand är vi till för barn och 
ungdomar, att de får utveckla 
det sociala spelet, träffa kom-
pisar och samtidigt röra på 
sig. Min önskan är att vi hela 
tiden ska ha bra ledare som 
våra barn och ungdomar kan 
se upp till och prata med. 
Sedan skulle det också vara 
intressant att se vad ett för-
djupat samarbete med sko-
lorna samt andra föreningar i 
Alafors skulle kunna leda till.
Hur vill du att Furulund-
sparken ska utvecklas?

– Det är en fantastisk mötes-
plats/eventarena som borde 
kunna utnyttjas mer än till 
dans- och festtillställningar. 
Min önskan är att arrangera 
ännu fler företagsarrange-
mang och minimässor. 
Vilken artist skulle du 

helst vilja se i Furulund?

– Gyllene Tider skulle göra 
sig bra i parken.
Vad kan du inte vara utan 
i sommar?

– Sol, bad och fotboll. Jag 
vill umgås med min familj på 
semestern och koppla av. Jag 
vill gärna få in ett besök på 
Gothia Cup också.
Vilken allsvensk fotbolls-
spelare hade du värvat till 
Ahlafors IF?

– Anders Svensson i Elfs-
borg.
Röstade du i söndagens 
regionval?

– Ja, givetvis. Vårt samhälle 
bygger på engagemang och 
att man bryr sig. Vi tar vår 
rösträtt och vårt nuvarande 
samhälle för givet. Vi behö-
ver få in lite mer eftertanke 
kring vad vi vill och därefter 
aktiv handling för att nå dit.
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Namn: Claes Berglund.
Ålder: Fyller 39 i juni.
Bor: Alafors.
Stjärntecken: Tvilling.
Aktuell: Som ordförande i 
Ahlafors IF.
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