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NOL. 30 år fi ck räcka.
Nu har Lasse Olsson 

pensionerat sig.
Tore Nilsson har 

övertagit Däck Lasse 
i Nol.

I tre decennier har Lasse 
Olsson skiftat hjul och bytt 
däck för alebornas räkning. 
I framtiden blir det desto 
mindre av den varan även 
om den nya ägaren till Däck 
Lasse får lov att ringa in sin 
föregångare om det kör ihop 
sig.

– Det är helt okej. Annars 
tänker jag vara ledig och ha 
det gott. Det finns mycket 
annat att ägna sig åt, hittills 
har jag inte fått någon absti-
nens, säger Lasse som för 
övrigt är en av eldsjälarna i 
Alebacken.

När Lasse Olsson tog över 
firman i Nol för 30 år sedan 
fick han en automatstation 
på köpet. Till en början var 
det Uno-X som senare över-
gick och blev Hydro.

– Bensinen upphörde för 
fyra år sedan. Därefter har 
det varit en renodlad däck-
verkstad, förklarar Lasse.

Kändes rätt
Redan för ett par år sedan 
började Lasse Olsson fun-
dera på att sälja sin rörelse. 
Kroppen sade ifrån.

– Jag kände att man hade 
lite ont här och där. Jag hade 
flera som visade intresse av 
att köpa verksamheten, men 
det var inte förrän när Tore 
Nilsson hörde av sig som det 
kändes rätt. Det hade det inte 
gjort tidigare, berättar Lasse.

Tore Nilsson bor i kom-
munen och har drivit Utby 
Bensin & Service under en 
lång följd av år. Sedan 2004 
har Tore servat Preems auto-
matstationer och samtidigt 
haft försäljning av släpkärror.

– Försäljning och repa-
rationer av släp är något jag 
valt att lyfta in i den här verk-
samheten. Någon uthyrning 
blir det dock inte tal om, den 
biten överlåter jag till mina 
grannar på Shell.

Just nu råder det högtryck 
hos Däck Lasse då många ska 
till att skifta från vinter- till 
sommarhjul. 

– För dem som kör med 
dubbdäck ska skiftet vara 
gjort senast den 15 april 
såvida det inte råder vinter-
väglag vill säga.

1,6 millimeter är minsta 

tillåtna mönsterdjup på som-
mardäck. Alltför många åker 
runt med för dåliga däck 
anser Tore Nilsson.

– Risken för vattenplaning 
ökar markant. Jag blir verkli-
gen konfunderad när jag ser 
personer som åker runt i fina 
bilar, försedda med barnsto-
lar, men där däcken är mer 
eller mindre blankslitna. Jag 
förstår inte hur man tänker.

Till den ständigt omde-
batterade frågan, dubbade 
eller odubbade vinterdäck?

– Dubbat, säger Lasse.
– Ja, tveklöst! Det finns 

inget som är bättre, avslutar 
Tore Nilsson.

I NOL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Däck Lasse i Nol har fått en ny ägare. Efter 30 har Lasse 
Olsson pensionerat sig och istället överlåtit verksamheten 
till Tore Nilsson (t v).

– Tore Nilsson har tagit över verksamheten
Däck Lasse rullar vidare i ny regi
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ÄLVÄNGEN. Personer 
fyllda 65 år och som är 
listade hos Älvängen/
Skepplanda vårdcentral 
får i brevlådan en inbju-
dan till ett hälsosamtal.

Vid besöket tas ett 
antal prover, bland an-
nat sker mätning av 
blodtryck och blod-
socker.

– Det är frivilligt och 
upp till individen själv 
att boka tid hos oss, 
säger Lise Söderlind 
och Lene Strandberg, 
som är de distriktsskö-
terskor som ombesörjer 
Seniorhälsan.

Hisingen, Kungälv och Ale 
bildar tillsammans område 3 
i Västra Götalandsregionen 
där Seniorhälsan nu är på 
försök. 

– Vi har börjat i liten 

skala och skickat ut de 
första breven till våra listade 
patienter som fyllt 65 år. 
Därefter ska vi gå vidare med 
dem som fyllt 70, berättar 
Lene Strandberg.

Syftet är att fånga upp de 
seniorer som befinner sig i 
risksonen med exempelvis 
förhöjt blodtryck eller någon 
annan åkomma.

– Det ska också vara en 
vägledning till fysisk aktivi-
tet. Vi har kontakt med Bir-
gitta Fredén, folkhälsosam-
ordnare i Ale kommun, som 
ständigt tipsar oss om vad 
som är på gång, säger Lene 
Strandberg.

I brevet som skickas ut 
till den berörda målgruppen 
finns ett frågeformulär bifo-
gat. Tanken är att mottaga-
ren ska fylla i svaren, som ett 
underlag för det kommande 
samtalet.

– Vi hoppas och tror att 
denna särskilda funktion 
med Seniorhälsan ska upp-
skattas. Både Lene och jag 
har erfarenhet av att jobba 
med äldre. 

Hur har responsen varit 
så här långt?

– De patienter som vi 
har träffat har varit positiva, 
säger Lise Söderlind.

– Besöket tar ungefär 

en halvtimme och vi har en 
framtagen samtalsguide som 
vi följer. Patienterna erbjuds 
ett hälsosamtal, men ser vi 
att vederbörande är i behov 
av exempelvis läkartid eller 

låt oss säga rökavvänjning 
så förmedlar vi naturligtvis 
den kontakten. Allt beror på 
vad samtalet leder fram till, 
avslutar Lise Söderlind.

JONAS ANDERSSON

– Älvängen/Skepplanda VC 
deltar i försöksprojekt

Seniorer bjuds in till hälsosamtal

Seniorhälsan innebär att alla listade patienter som fyller 65, 70, 75 och 80 år blir kallade till ett hälsosamtal på Älvängen/
Skepplanda vårdcentral med distriktssköterskorna Lene Strandberg och Lise Söderlind.


