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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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Värnar om vår framtid
Med saxofon i hand och ett stort engagemang för såväl jazzmusik som 

civilsamhällets framtid har han rest världen över. 
Gunnar Lindgren från Starrkärr inspirerar lika mycket som han fascinerar 

med sitt stora förråd av kunskap och insikter.

Mycket i och omkring ditt 
hus är tillverkat av gamla 
saker från byggnader, var 
kommer de ifrån?

– Staketet som löper på husets 
framsida fanns förr på Linné-
gatan i Göteborg. Inne i träd-
gården har jag två stenfun-
dament som tidigare prydde 
restaurangen Gyllene Prag, 
som fortfarande finns kvar i 
Linnéstaden. Det konstverk 
som står här mitt på gräs-
mattan har jag tillverkat av 
metallen från gamla trähjul. 
Ett par fönster i vårt nybygg-
da växthus kommer från en 
gammal rivningskåk. 

Du är mycket engagerad 
i miljö- och hälsofrågor 
och sprider din kunskap 
om industrisamhällets 
framtid, berätta om det.
– För att komma vidare med 
vår civilisation när vi inte 
längre har någon olja kvar 
måste vi komma till insikt 
med att vi måste ta tillva-
ra på det vi har. Jag är själv 
delaktig i omställningsgrup-

per där de här frågorna dis-
kuteras. Grupperna består av 
människor som förstår att vi 
inte kommer att kunna klara 
oss om vi fortsätter att leva 
som vi gör idag. Jag skickar 
ut nyhetsbrev till de som an-
mäler sig på min hemsida. Nu 
är jag uppe i runt 7000 läsare. 

Vilken är den viktigaste 
miljöfrågan i vår samtid?
– Industrisamhället måste 
omformas. Människor måste 
lämna städerna och flytta ut 
till landsbygden för att kunna 
hjälpa till med sin egen för-
sörjning genom att exempel-
vis odla själv. 

Vad vill du säga till andra 
som inte är lika med-
vetna?
– Istället för att ta på sig 
skygglappar och låtsas att 
det vi gör inte påverkar vår 
framtid kan vi göra något för 
att förbättra förutsättningar-
na. Allt tekniskt som vi upp-
finner har inget värde utöver 
ekonomiska intressen. Rädd-

ningen finns i oss männis-
kor, om vi bara kan urskilja 
vad som verkligen är betydel-
sefullt. 
Vad har du sysslat med 
tidigare i livet?
– Jag är utbildad civilingen-
jör från början, men jag var 
egentligen bara intresserad 
av att spela saxofon. Därför 
började jag istället jobba som 
lärare på musikhögskolan i 
Göteborg där jag var med och 
byggde upp grenar inom im-
provisationsjazz och populär-
musik. Jag har även jobbat 15 
år som musiklärare i Sydafri-
ka. Spelat har jag bland annat 
gjort i arabvärlden, på väst-
banken, i Egypten, Marocko 
och på många fler ställen. 

Har du överfört din enga-
gerade inställning till dina 
barn?
– Min dotter Karin jobbar 
som sjuksköterska inom 
Läkare utan gränser och hon 
brås nog en del på mig.
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Namn: Gunnar Lindgren
Ålder: 70
Bor: Starrkärr
Familj: Hustrun Kärstin, dött-
rarna Hanna, Karin och Maria 
samt barnbarnen Ingrid och 
Bosse
Intressen: Musik, odling, ta 
vara på gamla saker, miljö- 
och hälsofrågor, industrisam-
hällets framtid
Stjärntecken: Stenbock
Favoritland: Mongoliet


