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Vad ska du göra nu när du 
gått i pension?

– Jag kommer fortsätta 
att jobba en till två dagar i 
veckan på ETC (Energitek-
nikcentrum) i Nol, som jag 
var med och startade 2001. 
Jag tränar på gym tre dagar 
i veckan och nu funderar jag 
även på att ta upp golfspe-
landet igen. Jag är medlem i 
Ale GK sedan fem år tillbaka. 
Dessutom är jag fortfarande 
engagerad i Ahlafors IF och 
kanske kommer jag att hjälpa 
till inför 100-årsjubileet. Nu 
kommer jag också att få mer 
tid för mina tre söner och fem 
barnbarn, så jag kommer inte 
att gå sysslolös. 

Kommer du fortsätta 
att engagera dig i YEE – 
Unga Entreprenörer?

– Jag kommer att stötta 
Thomas Sundsmyr under 
2012 när han tar över projek-
tet. Vi har fått förfrågningar 
om att genomföra utbild-
ningen i Norge, Tyskland, 
Moldavien eller Botswana, 
och i sådana fall kommer jag 

säkert att medverka på ett 
eller flera sätt.

Du har haft mycket kon-
takt med Ales vänor-
ter runt om i världen, 
kommer du att besöka 
dem fler gånger?

– Italien är ett favoritland och 
Bertinoro har jag besökt ett 
20-tal gånger, även privat, så 
dit kommer jag att åka igen. 
Moldavien, som egentligen 
är en vänort till andra av Ales 
värnorter, kommer jag för-
modligen också att resa till 
igen. Jag har träffat otroligt 
många fantastiska personer 
under dessa resor. Intresset 
för att resa började redan när 
jag var nitton år, då jag job-
bade på fem Västindienkryss-
ningar och en jordenrunt-
kryssning. 

Vad har betytt mest för 
dig i ditt arbetsliv?

– Unga entreprenörer var 
min idé och det projek-
tet är jag stolt över. Det har 
gett mig väldigt mycket, inte 
minst många nya bekantska-
per, framför allt genom sam-

arbetet med Oxford Broo-
kes University. Sedan får jag 
även säga ETC, eftersom jag 
har varit med från början. 
Något annat som jag upp-
skattade mycket var arbe-
tet med Mekangruppen i 
Ale, som var ett samarbete 
mellan sex olika verkstäder. 
Vi besökte liknande verksam-
heter i Italien på 90-talet för 
att ta reda på varför de var så 
framgångsrika. Innan jag bör-
jade på kommunen jobbade 
jag på Höganäs AB i 30 år, 
vilket har utgjort en stor del 
av mitt arbetsliv, liksom det 
kommunala näringslivsbola-
get Ale Utveckling. Alla otro-
liga näringslivskontakter jag 
fått har såklart betytt väldigt 
mycket.

Vad kommer du att sakna 
mest från jobbet?

– Alla underbara arbetskam-
rater och goda relationer i 
näringslivet. Tugget med 
mycket skratt runt fikabor-
det kommer jag definitivt att 
sakna. 

JOHANNA ROOS

Många meriter i bagaget
Stora delar av Kjell Lundgrens yrkesverksamma liv har utgått från Ale.

Efter 30 år på Höganäs i Bohus och 15 år i Ale kommun är han nu pensionär.
Nu är det gymmet, barn och barnbarn som gäller – samt en och annan whiskey.
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Namn: Kjell Lundgren
Ålder: 70
Bor: Alafors
Intressen: Idrott, resor och 
whiskey
Stjärntecken: Vädur

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften    Bodelningar    Bouppteckningar    Deklarationer    Energideklara-
tioner    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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Det är vi som 
är Axelssons!
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