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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
                           www.kungalvssolskydd.se
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MARKISER

Jobbar för att det är kul
Han fyllde 70 år för någon vecka sedan.

Gösta Hessfelt har dock inte givit upp yrkeslivet.
Han fortsätter att jobba bara för att det är kul.

Du är nyss fyllda 70 år, 
men ännu inte pensione-
rad. Berätta, vad gör du?

– Pensionär är jag såtillvida 
att jag uppbär pension sedan 
tre år tillbaka. Jag jobbar dock 
fortfarande, bara för att jag 
tycker det är så himla kul. Jag 
är lärare på Lärlingsgymna-
siet där jag har ett kontrakt 
som sträcker sig över nästa år. 
Sedan undervisar jag i mate-
matik på konsultbasis för IFK 
Göteborg. Jakob Johansson, 
Robin Söder och Marcus 
Sandberg är några av de spe-
lare som jag jobbat med.
Med tanke på din erfaren-
het, har du någon åsikt 
om Ale gymnasiums 
framtid?

– Ale gymnasium är i grun-
den en av de bästa skolorna 
som jag jobbat på. Lärarkå-
ren är oerhört duktig, det är 
inte deras fel att det går dåligt 
just nu. Jag tror det är en till-
fällig svacka. Jag tror att Ale 

gymnasium har marknadsfört 
fel saker, man ska satsa på S- 
och N-linjerna. Samtidigt ska 
man veta att Ale gymnasium 
av tradition varit väldigt duk-
tiga på att ta hand om elever 
som inte varit särskilt studie-
motiverade.
Vi minns demonstratio-
nerna när du som rektor 
på Ledetskolan riskerade 
att bli av med jobbet. Hur 
ser du på den tiden idag?

– Det kändes naturligtvis 
skönt att ha personal, för-
äldrar och elever i ryggen. 
Det är med glädje jag tänker 
tillbaka på tiden som rektor, 
som varade under åren 
1986-2000. Tyvärr var pro-
blemet då som nu att peng-
arna inte räckte till.
Hur är det med ditt poli-
tiska intresse?

– Min farsa var engagerad 
inom politiken i 40-50 år, så 
det räcker för hela släkten. 
Jag har ett levande intresse 

för politik, men jag vill vara 
obunden och kunna tycka 
vad jag vill.
Vilken musik lyssnar du 
helst på?

– Nu är det en del klassiskt. 
Sedan är det Elvis natur-
ligtvis. Han har funnits med 
sedan 1958.
Vad ska du göra i 
sommar?

– Vi ska vara en vecka i 
Murum, som ligger mellan 
Ulricehamn och Falköping. 
Sedan blir det en vecka på 
Resö och däremellan olika 
aktiviteter.
Vad fick dig att bli lärare/
rektor?

– Faktum är att jag sökte till 
flygvapnet, men när jag kom 
till avslutningen visade det 
sig att jag var för lång. Det 
var bara att bocka och gå 
hem. Jag började vikariera 
som lärare och tyckte att det 
passade mig riktigt bra.

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Gösta Hessfelt.
Ålder: 70.
Bor: Älvängen.
Intressen: Idrott, framförallt 
fotboll och trav. Jag gillar 
också att vara ute i naturen 
där svampplockning, fiske 
och jakt intresserar mig.
Stjärntecken: Tvilling.

Vi passar också på 
att önska alla en 

fantastisk sommar!

Vi har stängt 
för semester 

veckorna 29-32

0303-74 61 79 
Göteborgsv 56, Älvängen 

Fax 0303-749637  
Email info@hardesjobil.se 
www.hardesjobil.se

Välkomna!
/Niclas med personal


