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Ved och pellets i drift!

Räkna ut hur stort ditt ROT-bidrag 
blir med den nya enkla schablonen.
Läs mer på www.varmebaronen.se

Välkommen på visning!

Välkommen på 
värmepumpsdag!

dag   kl  –1 .
Styr Sveriges
effektivaste

värmepump med 
din smartphone!

IVT PremiumLine EQ:

 Sveriges effektivaste berg- och jordvärmepump enligt oberoende tester.*

 Sänker dina värmekostnader med upp till 80%.

   Våra värmepumpar är de enda som klarar Svanens hårda krav.

 10 års försäkring på kompressorn ingår. För vi chansar aldrig. 
års

IVT FÖRSÄKRING

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

#1

. IVT PremiumLine EQ kostar från 79 500:- inkl. moms.
*Mer information om testresultaten på ivt.se/kampanj

www.ivt.se

Truckgatan 2 
i Kungälv

Tel 0303-921 45
Truckgatan 2 i Kungälv 0303-921 45

Truckgatan 2 i Kungälv Tel 0303-921 45

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16

ALAFORS. Leif Axels-
son är ny president i 
Ale Rotaryklubb.

Han har tagit över 
rodret efter Claes An-
dersson.

– Min roll är att 
förvalta föreningen på 
bästa sätt och sedan 
lämna över till nästa 
president om ett år, 
säger Leif till lokaltid-
ningen.

I Rotarys statuter står det skri-
vet att föreningarna ska byta 
president varje år. I Ale sker det 
sommartid. Leif Axelsson är ny 
på posten, för övrigt en relativ 
färsk medlem.

– Jag gick med för två och ett 
halvt år sedan. Jag fick äntligen 
tid att ägna mig åt något annat 
än jobbet. Jag tycker att Rotary 
som förening har blivit mycket 
mer öppen än tidigare, säger 
Leif.

– Min pappa var rotarian 
och jämfört med hur det var på 
70- och 80-talet så har det hänt 
en hel del inom Rotary.

Leif Axelsson är smålänning 
i grunden, kom till Skepplanda 
1990 för att elva år senare 
bosätta sig i Hältorp, Alafors. 
Familjen består av fru och två 
vuxna döttrar.

Den yrkesmässiga bakgrun-
den finns i den svenska export-
industrin. Där har Leif varit 
verksam i 30 år varav 20 som 
vd i små och medelstora företag 
inom stora koncerner. 

– Mycket av det jag jobbat 
med har varit inriktat mot till-
växtindustrin, där ägarna varit 
bland annat Nokia, Electrolux 
och AstraZeneca, berättar Leif.

För närvarande driver han 
ett eget konsultbolag som syss-
lar med ledarskapsfrågor. Leif 
har ett uppdrag som mentor åt 
Almi när det gäller utbildning 
för nyföretagare.

Är du född ledare?
– Det var inget medvetet 

val utan det var snarare omgiv-
ningen som såg de egenska-
perna hos mig. Jag är en person 
med visioner som samtidigt 
lyckas få saker uträttade. Dess-
utom måste du ha förmågan 
att motivera och engagera dina 
anställda.

Hur skulle du vilja 
beskriva Rotary för den som 
inte vet vad det är?

– Rotary är en kamratfören-
ing. I Ale träffas vi varje måndag 
på Backa Säteri, äter något gott, 
pratar och erbjuds alltid någon 
form av föredrag eller så gör vi 
studiebesök. Ämnena varierar 
väldigt. Det viktigaste är trots 
allt mötet med andra männ-
iskor.

Världsomspännande
Rotary är en världsomspän-
nande organisation med cirka 
1,2 miljoner medlemmar. 
Rotarianerna ger humanitärt 
bistånd, uppmuntrar god etik i 
samtliga yrken och främjar fred 
och samförstånd i världen. Det 
finns över 33 000 rotaryklubbar 
i fler än 200 länder och regio-
ner. Klubbarna är opolitiska 
och icke-religiösa.

Hur många medlemmar 
är ni i Ale?

– Vårt medlemsantal uppgår 
till 34 personer varav sex är 
kvinnor. Förr var Rotary enbart 
en organisation för män, men 
så är det inte längre. Totalt 

har Rotary 27 000 medlem-
mar runtom i landet fördelade 
på tio distrikt. Vi tillhör Västra 
Sverige som har 70 klubbar och 
sammanlagt 3 800 rotarianer, 
berättar Leif Axelsson.

Det är Rotary Foundations 
uppgift att möjliggöra för rota-
rianer att främja internationellt 
samförstånd, goodwill och 
fred genom att förbättra hälsa, 
stödja utbildning och lindra 
fattigdom. Rotary har gjort 
mycket stora insatser att till-
sammans med andra hjälporga-
nisationer för att få bort polio 
i världen. Detta arbete har gett 
mycket gott resultat. Founda-
tion är en icke-vinstbringande 
stiftelse som enbart stöds av 
frivilliga bidrag från rotarianer 
och Foundations vänner, som 
delar visionen om en bättre 
värld.

Vad gör Rotary lokalt?
– Vi engagerar oss hårt i UF 

(Ung Företagsamhet) på Ale 
gymnasium. Det är ungdomar 
som står i startgroparna att 
bli entreprenörer. Vi fungerar 
som mentorer för dessa. Nyli-
gen var vi åtta rotarianer som 
besökte ett 25-tal UF-företag i 
Ale gymnasium.

JONAS ANDERSSON

Leif Axelsson har tagit över rodret

Leif Axelsson är ny presi-
dent i Ale Rotaryklubb.


