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Flytta med Länsförsäkringar

Alingsås, Norra Strömgatan 5, 0322-785 50lansfast.se/allansfast.se/ale Ale Torg 14, Nödinge, 0303-33 16 40

Hos oss får du bäst betalt!
Hos oss på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling får du bäst betalt 

per kvadratmeter när du säljer din bostad. Det visar ingivarstatistiken 

för 2012*. 
 

Välkommen att anlita oss du också när du ska sälja din bostad. 

Ale Torg 14, 0303-33 16 40 

lansfast.se
* Statistiken gäller för Ale kommuns 
fem mest anlitade fastighetsmäklarföretag.

Trotjänare lämnar Nolskolan
En trotjänare tackar för sig.

Efter 36 år på Nolskolan går Ragne Bengtsson i pension.
En lycklig slump gjorde att han blev lärare, något han aldrig behövt ångra.

Vad fick dig att bli lärare?
– Det var en lycklig slump. 
Jag stod där med mina aka-
demiska poäng och egent-
ligen ville jag bli journa-
list. Istället halkade jag in på 
lärarhögskolan och det vad 
det bästa som kunde hända. 

Du har jobbat på Nolsko-
lan hela ditt yrkesliv, varför 
då?
– Jag var färdigutbildad 
lärare i december 1976. 
Det var ont om jobb på den 
tiden. Jag fick en tjänst som 
reservvikarie i Ytterby, men 
några dagar senare ringde 
Stig Larsson, rektor i Nol/
Alafors, och berättade att 
han ville ha mig till Nol-
skolan. Så blev det. Jag bör-
jade där 1977. Varför jag 
blivit kvar? Yrket förändras 
hela tiden, det kommer nya 
elever och nya föräldrar. Jag 
har trivts väldigt bra på Nol-
skolan och sedan hade jag ju 
lyckan att få träffa min fru 
Anne här.

Vad har varit det roligaste 
med läraryrket?

– Att få undervisa. Jag upp-
skattar den dagliga kontak-
ten med eleverna.

Vad är du mest stolt över 
när du blickar tillbaka på 
alla de här åren?
– En sak som jag aldrig 
kommer att glömma är pro-
jektet och insamlingen 
”Vandra för varandra”. Till-
sammans lyckades vi, elever, 
lärare, föräldrar och lokala 
sponsorer, göra en bety-
dande insats för männis-
korna i Moldavien.

Hur har arbetet förändrats 
under de 36 år som du varit 
verksam?
– Den tekniska utveck-
lingen har varit enorm. Jag 
kommer ihåg den blå sten-
cilapparaten och rullband-
spelaren som var det häfti-
gaste som man kunde tänka 
sig. Nu har varje elev en 
egen dator. Grunden för 
lärarrollen tycker jag inte 
har förändrats. Det hand-
lar fortfarande om relatio-
ner, att du har struktur och 
hjärta i det du gör. Att barn 

trivs i skolan är en förutsätt-
ning för att de ska kunna 
lära sig något.

Något särskilt minne du 
kommer att bära med dig?
– Jag glömmer aldrig den 
konflikt som blossade upp i 
slutet av 80-talet med anled-
ning av Nestes utsläpp, som 
befarades innehålla cancer-
framkallande ämnen. Samt-
liga lärare på skolan tog 
tre dagars tjänstledigt för 
att vara med då tillståndet 
skulle prövas. Händelsen 
fick stor medial uppmärk-
samhet såväl i Sverige som 
utomlands. Det slutade med 
att Neste flyttade till Fin-
land.

Hur ska du leva livet som 
pensionär?
– Vi ska ut och resa Anne 
och jag. Först och främst 
tar vi sikte på Rom. Det blir 
mer tid över för att vandra i 
skogen, läsa och umgås med 
barnbarnen.

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Ragne Bengtsson
Ålder: 62
Bor: Älvängen
Familj: Hustrun Anne och hen-
nes två barn, barnbarnen Eskil 
och Simon.
Intressen: Idrott, litteratur och 
musik.
Lyssnar helst på: Bruce Spring-
steen och Evert Taube som har 
följt mig genom åren. Det kan 
mina elever vittna om.
Favoritmåltid: Stekt strömming 
och potatismos på Kåseberga 
bykrog.
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