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Testa oss!

Bildoktorn som aldrig tröttnar
Bosse "Bildoktorn" Andersson ser det som sin livsuppgift att laga bilar.

Hemma i garaget utanför Vetlanda bygger han på sin drömbil, men på söndag 
tar han en paus och styr kosan mot Nödinge.

När Ales nya biltvätt i 
Nödinge invigs söndagen 
den 19 augusti kommer 
du att vara på plats och 
prata bilvård. Har du 
någon koppling till Ale 
kommun?
– Min dotter bor i Göteborg 
och jobbar i Ale kommun, 
så jag passar på att hälsa på 
dem när jag ska till västkus-
ten till helgen. 

Mer specifikt, vad 
kommer du att berätta 
om på invigningen?
– Det säger jag inte, det får 
ni se på söndag!

Du har mekat med bilar 
i över 40 år, tröttnar du 
aldrig?
– Nej, tvärtom. Det blir 
bara värre och värre, det är 
märkligt egentligen. 

Varför tror du att det du 
gör är så uppskattat?
– Man blir lätt villrådig som 
konsument och kan behöva 
en ”second opinion”. Jag 

är en ambulerande bildok-
tor och ser det som min livs-
uppgift att hjälpa människor 
med deras bilar. Man kan 
säga att jag är en missionär 
på det viset.

Vilken är den vanligaste 
frågan du får?
– Just den frågan du ställde 
nu. Annars är det vanligast 
att man undrar över fel som 
kommer och går. Man har 
varit på verkstan fem gånger 
och precis då försvinner 
oljudet eller röken för att 
sedan återkomma. 

Vilken typ av frågor är 
svårast att svara på?
– Mycket hänger på hur 
mycket kunden vet om sin 
bil. Det viktigaste är att man 
hittar en kompassriktning 
ihop med bilens ägare. Ett 
tips är att anteckna under 
vilka omständigheter felen 
uppkommer. 

Vilket bilmärke tycker du 
bäst om?

– En bil med så lite delar 
som möjligt blir det minst 
problem med. Därför ligger 
det engelska bilmärket 
Morgan mig varmt om hjär-
tat. 

Vad för bil skulle du aldrig 
köpa?
– En 60 Amphicar amfibie-
fordon, som är en blandning 
av bil och båt. Det är en lika 
värdelös bil som båt. 

Vad ska man tänka på 
när man köper en begag-
nad bil?
– Att välja rätt verkstad. 
Välj verkstad först och när 
du fått förtroende för dem 
väljer du det märke som de 
tycker är roligast att jobba 
med. Därefter tittar du efter 
en modell som passar dig. 
Alla bilar går sönder, även 
de som enligt statistiken är 
minst problem med. 
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Namn: Bosse Andersson
Ålder: 59
Bor: Hus i skogen utanför Vet-
landa 
Gör: Sänder ”Fråga bildoktorn” i 
Sveriges Radio sedan 1996. Jobbar 
också som konferencier, före-
dragshållare och ”klok gubbe” 
och är ofta på resande fot. Skriver 
även artiklar och böcker, fotogra-
ferar och mekar med bilar såklart.
Familj: Hustrun Monica, två dött-
rar och fyra barnbarn
Tycker om: Att koppla av med en 
god bok och kanske en whiskey. 
Whiskey är ett stort intresse. 
Ogillar: Att gå till tandläkaren
Kör: Bland annat Volvo V50 diesel 
och Rover 25. Har fem bilar totalt. 
Bästa billåten: ”Mustang Sally”
Minnesvärd bilsemester: ”Köra 
vilse på Scottlands landsbygd och 
upptäcka saker man inte hade en 
aning om. ”
Drömbil: ”Sportvagnen jag håller 
på att bygga har jag drömt om 
sedan tidiga tonåren.”
Motto: ”Det går att göra sina 
drömmar till verklighet om man 
planerar sitt liv på rätt sätt.” 
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

I måndags började tågen 
mellan Göteborg och Troll-
hättan gå igen efter somma-
rens fem veckor långa av-
stängning. 

I samband med detta invigs 
även en 1,8 kilometer lång 
tunnel genom Kattleberg i 
Ale kommun.

– Arbetet under somma-
rens trafikavbrott har gått 
mycket bra. Vi har kunnat 
lägga viktiga pusselbitar på 
plats inför den 9 december, 

när det nya dubbelspåret 
beräknas invigas längs hela 
sträckan, säger Sara Distner, 
projektchef BanaVäg i Väst.

Hon berättar att arbetet 
har flutit på väl och att allt 
som planerades att genom-
föra också blev klart.

– Någon tidsvinst kommer 
resenärerna inte att märka av 
efter sommarens arbeten. 
Det blir först när dubbelspå-
ret är helt klart i december, 
säger Sara Distner.

Avstängningen har inne-
burit att resenärerna har fått 
åka buss och att godstrafi-
ken har gått på andra banor. 
Under sommaren har delar av 
den gamla anläggningen rivits 
och ersatts med nya spår och 
kontaktledningar. När trafi-
ken nu släpps på igen börjar 
tågen även gå genom den 1,8 
kilometer långa Kattlebergs-
tunneln i Ale kommun.
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Tågtrafiken igång igen
Tågtrafiken igång igen mellan Göteborg och Trollhättan.             Foto: Allan Karlsson


