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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!
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Museichef med stort engagemang
Han har alltid något på gång, har lätt för att engagera sig 

och lyfta andra människor.
I över 40 år har han arbetat på Volvo och är nu chef för Volvo museum. 

Sten-Åke Lyngstam bjuder gärna på både en båttur och en Evert Taube-visa.

Du är chef för Volvo 
museum sedan 5 år till-
baka, berätta om din kar-
riär inom företaget.
– Jag har jobbat på Volvo i 
43 år och hunnit med många 
olika delar. Bland annat har 
jag skött marknadsföringen 
för Volvo personvagnar 
internationellt och varit för-
säljningschef i många länder 
i södra Europa. Sedan har 
jag varit besökschef för Vol-
vohallen och ”blå tåget”, så 
det är lite av varje. Jag har 
tidigare rest väldigt mycket 
i jobbet och fått se stora 
delar av världen, men nu 
kommer istället länderna hit 
till museet. 

Du har fungerat lite 
som en länk mellan Ales 
skolor och Volvo och för-
medlat så att eleverna 
har fått komma på stu-
diebesök. Vad har du själv 
för relation till Ale?
– Jag och min fru Eva flyt-
tade till huset i Nödinge, 
där vi fortfarande bor, 1976. 
Vi tycker att Ale är otroligt 

bra och samhället bara höjer 
sig. I slutet av 70-talet blev 
vi bekymrade över miljön då 
det pratades om att anlägga 
en bensylkloridfabrik i kom-
munen. Vi startade då Ale 
miljögrupp och gick demon-
strationståg från Nödinge 
till kommunhuset i Alafors. 
Men sedan blev det bättre. 
Jag måste ge en eloge till 
de som jobbat med avfallet 
i kommunen, det fungerar 
utomordentligt bra. 

Du är en riktig fören-
ingsmänniska och är 
bland annat medlem i Ale 
Rotary, vad är det som 
driver dig?
– Jag har alltid tyckt om 
att engagera mig och när 
barnen var mindre var jag 
mycket engagerad i Kung-
älvs hockeylag. Sedan har 
jag hjälpt fotbolls- och 
handbollslagen och jag var 
även med och startade upp 
Ale tennis, som tyvärr inte 
finns kvar längre. Sedan 
brinner jag mycket för skol-
frågor och har länge varit 

med i hem- och skolaför-
eningen. Jag vill att alla ska 
trivas och ha det bra helt 
enkelt. 

Du går i pension nästa år, 
vad ska du göra då?
– Då ska jag starta upp en 
stödförening för svenska 
lärare. De får ta alldeles för 
mycket skit och man skulle 
verkligen behöva utreda 
vad deras roll egentligen är. 
Jag har alltid många bollar 
i luften så jag ska nog se till 
att lyckas ”fånga dagen”, 
även som pensionär.

Vad gör du annars på fri-
tiden?
– Jag spelar gitarr. Vi är 
några som träffas och spelar 
lite Beatles och Evert Taube 
bland annat. Sedan ägnar 
jag mig åt familjen, är i som-
marhusen och åker båt. 
Det blir ofta en del jobb på 
sommaren också eftersom 
museet är öppet alla dagar 
och det är högsäsong. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 
VECKANS 
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Namn: Sten Åke Lyngstam
Ålder: 63
Bor: Nödinge
Gör: Chef för Volvo museum i 
Arendal
Familj: Gift med Eva, barnen 
Mikael, Katarina och Fredrik, 
barnbarnen Carl, Ebba, Elin 
och Vidar, samt ett till på väg, 
hunden Nalle. 
Intressen: Föreningsliv, skolan, 
musik, familjen, kyrkan mm. 
Stjärnteckan: Skorpion
Dold talang: Bra på att göra 
serve-ess i tennis
Retar mig på: Att alla skäller på 
lärarna
Brinner för: Att alla ska trivas 
tillsammans och ha kul


