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Det är vi som 
är Axelssons!

Öppen spis och låg avgift

Charmig 3:a i bästa läget i Surte! 
Mycket grönska men ändå nära till 
skolor, centrum och inte minst pendeln. 
Lägenheten har högt i tak och en öppen 
spis. Fiberkabel indragen = snabbt 
internet. Parkering kan hyras. Bra 
förening där alla trivs. Nytt kök. Balkong. 
Måste ses!  Vån. 2/3. 72 kvm. 
Avg. 2.754:- 

Pris: 795.000:- som utgångspris.
Visas: Ring för visning. 
Adress: Nordgärdesvägen 5A.

Smart planlösning!

Som första hus på gatan, vilket ger 
känsla av öppenhet, ligger huset med
bra planlösning; öppna ytor och ändå 
4 sovrum! Braskamin i vardagsrummet. 
Övre plan med extra allrum. Trädäck 
täcker hela baksidan. Barnvänligt 
område med nära till skola och centrum. 
Bra kommunikationer - lätt att pendla . 
Välkommen hit! 140 kvm. 

Ring för bokad visning.

Stor villa med plats 
för hela familjen! 

Nytt kök 2011. Nya ytskikt i stor del 
av boningshuset. Uppvärmd pool med 
tilltagen altan och utomhusgrill. Möjlighet 
till generationsboende eller varför inte 
hyra ut ett hus! För den hästintresserade 

lösdrift, utebox, upplyst paddock. Måste 
ses! 230 kvm. 

Surte
Älvängen

Romelanda

Tack
till alla er som 

besökte oss 
på mässan.

Grattis 
en SPA-helg!

Se gärna våra 
samtliga 76 objekt 

på vår hemsida!

Har lugnet i ryggraden
37 år inom ambulanssjukvården har inte gjort honom avtrubbad.

Däremot tryggare, vilket är en ovärderlig egenskap i yrket.
John Pedersen är tacksam över att kunna hjälpa människor.

Du har jobbat som ambu-
lanssjukvårdare i 37 år. 
Hur kom du in på den här 
banan som 20-åring?
– Det började med att jag 
jobbade extra med att köra 
taxi. På den tiden la man ut 
ambulansen på taxistatio-
nerna eftersom det var bil-
ligare, så det var egentligen 
en ren tillfällighet. Under 
80-talet läste jag några olika 
ambulansutbildningar och 
1992 gick jag undersköter-
skeutbildningen. Ale-ambu-
lansen har jag drivit i egen 
regi i många år tills Lands-
tinget tog över i fjol.

Vad är det som fått dig 
att stanna kvar i alla 
dessa år?
– Jag har alltid trivts med att 
jobba med människor. Efter-
som jag länge drivit ambu-
lansen i egen regi har det 
varit mitt företag som man 
varit uppe i hela tiden. Dess-
utom har jag inte haft något 
att falla tillbaka på eftersom 
jag, förutom utbildningarna 

inom yrket, bara har nioårig 
grundskola. 

Vilken är den största för-
ändringen som yrket 
genomgått?
– Kompetensen är jätte-
hög nu jämfört med förr, 
det är nog den största för-
ändringen. Nu för tiden 
ska man ha upp till fem års 
utbildning för att få köra 
ambulans. När jag började 
var det mer ”dra i spaken så 
blinkar det, dra ett hack till 
så tutar det”, men det dog 
inte fler patienter då. Nu 
har man så mycket kom-
petens och utrustning med 
sig, förr vårdade man med 
gasen.

Hur fort kör du?
– I snitt kommer man 
kanske upp i 150-160 km/h, 
men det beror självklart på 
trafiken och vägförhållan-
dena. Förr kunde man ligga 
i 190-200 km/h. 
Vilken typ av fall tycker 
du är jobbigast att han-

tera?
– När barn är inblandade 
och ledsna anhöriga. Det 
känns inte naturligt.

Skulle du säga att du 
blivit ”avtrubbad” med 
åren?
– Inte avtrubbad, men tryg-
gare. Även om hjärtat ibland 
slår som en stångjärnsham-
mare agerar man lugnt utåt, 
det sitter i ryggraden. 

Vad är det bästa med ditt 
jobb?
– Tacksamheten. Det är 
tacksamt att kunna hjälpa 
människor, man känner att 
man gör ett bra jobb.

Vad gör du helst på din 
fritid?
– Då är jag och min fru i 
husvagnen som står upp-
ställd vill Mollsjön. Där har 
vi mycket vänner som vi 
umgås med. Vi tycker också 
mycket om att resa. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 
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Namn: John Pedersen
Ålder: 57
Bor: Nol
Familj: Gift med Erna, fyra dött-
rar och 13 barnbarn
Gör: Ambulanssjukvårdare 
Intressen: Husvagnsliv och 
resor
Ogillar: Oärliga människor
Brinner för: Att umgås med 
husvagnsvännerna vid Mollsjön.
Äter helst: Grillmat, som grillad 
kyckling eller isterband.
Motto: Ta dagen som den kom-
mer, livet är föränderligt. 


