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Det är vi som 
är Axelssons!

Göta

3:a med renoveringsbehov

Välkommen till denna välplanerade trerummare i Göta! Bra läge med kort promenad 
till kommunikationer och Ryrsjön. Lägenheten har renoveringsbehov och erbjuder 
stora möjligheter för dig som vill sätta din egen prägel på ditt boende. Välkommen 
på visning!  72,5 kvm. Avg. 4.558:- 

Pris 195.000:- som utgångspris Visas 22/1. 
Adress Bigården 144 Henrik Kjellberg 0727-316 360

Snygg 2:a med låg 
avgift!

Ljus, fräsch och välplanerad 2:a i mycket 
bra läge i vackra Norra Surte.
Endast 15 min till Göteborg med bil 
eller nya pendeltåget. Fiberkabel. Liten 
förening med mycket gemenskap. Nära 
naturen, fotbollsplan, förskola och skola. 
Välkommen på visning! Vån. 1/3. 52 kvm. 
Avg. 2.621:- 

Pris 625.000:- som utgångspris. Visas 16/1.

Surte

Välplanerad 
familjevilla!

I bra läge kan vi nu erbjuda denna 
1,5-plans villa i centrala Skepplanda. 
Ett bra val för barnfamiljen med 
gångavstånd till skolor och lekplatser. 
Fyra sovrum och stora ytor. Tak mellan 
huset och garaget/förrådet ger många 
fördelar. Uteplats i söder. Nya E45 och 
pendeln ger en restid på ca 25 min till 
Göteborg. Välkommen hit! 135 kvm.

Pris 1.395.000:- som utgångspris. Visas 16/1.

Skepplan
da

Sista sopan hämtad
Jobbet som ”sopgubbe” har blivit bättre med åren.

Det menar Kjell Karlsson som efter 38 år i yrket kört sin sista sopsäck.
Nu ser han fram emot lugn och ro och tid med familjen.

Efter 38 års arbete i Ale 
kommun gjorde du din sista 
arbetsdag i fredags och 1 
mars går du officiellt i pen-
sion. Känns det vemodigt att 
sluta?
– Nej, nu är jag inställd på 
detta. Jag har kört länge och 
i Ale ställer vi inte bilarna i 
garaget för att det är en röd 
dag. Jag har kört så gott som 
varje jul sedan jag började. 
Det känns bara skönt att gå 
i pension. 

Finns det något du kommer 
att sakna?
– Att ta en kaffe med kolle-
gorna på morgonen innan 
vi åker ut med bilarna. Men 
å andra sidan sitter jag här 
nu med en kaffe framför 
brasan och det är rätt gött 
det också.  

Vad ser du fram emot att 
slippa?
– Det är ju en viss frihet att 
gå hemma och inte behöva 

passa några tider. Det ska 
bli väldigt skönt att få rå sig 
själv. 

Hur kommer det sig att 
du stannat kvar under så 
många år? Har du aldrig 
tröttnat?
– Nej, tröttnat har jag inte 
gjort, även om allt har sina 
för- och nackdelar. Fram-
för allt är det ett fritt och 
självständigt jobb och du vet 
precis vad du ska göra. Jag 
har trivts väldigt bra. Efter-
som man alltid är två som 
jobbar ihop är det viktigt att 
kemin stämmer mellan gub-
barna. I 20 år har jag och 
Ove Aronsson kört ihop 
och det har alltid fungerat 
väldigt bra. 

Finns det någon ”sopmyt” 
som du vill slå hål på?
– Jag hör ibland folk säga 
att det inte spelar någon roll 
om de källsorterar eftersom 
allt ändå blandas i slutän-

dan. Så är det inte, utan allt 
hamnar för sig och åter-
vinns.

Vad har förändrats sedan du 
började jobba på 70-talet?
– Mycket! Förr var det ett 
fysiskt tyngre jobb innan 
man fick hjälpmedel som 
kärror som man kunde tippa 
hydrauliskt. Dessutom låg 
tidigare även alla tidningar i 
sopsäckarna, vilket var slit-
samt att bära.

Vad ska du göra nu när du 
blir pensionär?
– Vi bor i villa, jag och 
frugan, med en bit skog till, 
så det finns allt att göra. 
Sedan är jag morfar till 
en liten Hugo som är fyra 
år gammal. Både sonen 
och dottern bor i närhe-
ten av oss. Sedan är vi några 
stycken som brukar gå stav-
gång och cykla ibland.
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Namn: Kjell Karlsson
Ålder: Fyller 65 i höst
Bor: Uspastorp
Familj: Gift med Pia, sonen 
Christer, dottern Charlotte, 
svärsonen Erik och barnbarnet 
Hugo, 4.
Gör: Snart offi ciellt nybliven 
pensionär
Arbetsliv: Jobbat som ”sop-
gubbe” i 38 år
Intressen: Skog, stavgång, 
cykling och läsa en bok ibland
Om att gå i pension: ”Det ska 
bli skönt att få bestämma över 
sin egen tid och göra vad man 
känner för.”
Om att bo på landet: ”Det 
bästa är att det är lugnt och 
stilla. Jag har aldrig längtat till 
stan. ”
Ser mest fram emot under 
2013: ”Jag har inte tänkt så 
långt än, men jag har sparat en 
massa arbete som jag skulle 
göra när jag blev ledig så nu får 
jag väl göra det.” 


