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Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-33 16 40

lansfast.se/ale

ADRESS SKOMAKARGRÄND 16 BOAREA CA 110 M²/ 4 ROK  
TOMTAREA 200 M²  ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 KR

VISAS SÖ 23/2 14.00-14.45 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

RADHUS - BOHUS - BARNVÄNLIGT
Vi kan nu erbjuda er ett välskött radhus i populära Bohus.

Stort vardagsrum med mycket ljusinsläpp. Stensatt uteplats

i västerläge. Carport och fristående förråd. Lugnt och

barnvänligt läge långt in på återvändsgata. Välkomna!

I 46 år har du jobbat inom 
skolan i Ale – första åren i 
Skepplanda och sedan 1970 
i Nödinge. Berätta något 
från de första åren.

– På den tiden låg Nö-
dingeskolan i en tvåvånings-
byggnad uppe vid kyrkan. 
Det var låg- och mellanstadi-
um med omkring 160 elever, 
men bara fem år senare var 
det 500 elever. Elevantalet 
växte när Södra och Norra 
Klöverstigen byggdes och i 
mitten av 70-talet hade vi sex 
klasser i varje årskurs. I alla 
fall, så minns jag hur vi lärare 
stod på trappan och ropade 
in barnen på morgonen. Då 
skulle de ställa upp sig på led 
och sedan hälsa på oss en och 
en innan de gick in.  

Hur fick man elevernas re-
spekt då jämfört med nu?

– Om man förr satte sig 
i respekt genom att vara 
sträng är lärarrollen en helt 
annan idag. Det handlar is-
tället om att bygga upp ett 
förtroende genom att lyssna 
och lösa problem. Då kom-
mer respekten med det. Som 
lärare ska man inte haka upp 
sig på småsaker och man ska 
berömma kollektivt, men 
lösa problem individuellt. 
Vid ett tillfälle när jag gick 
in i en väldigt pratig klass sa 
jag till eleverna ”eftersom jag 
märker att ni inte pratat klart 
ännu så tar jag också rast en 
stund till” och så gick jag ut. 
Det tog inte lång stund inn-
an en kille kom och sa att ”nu 

är vi tysta så du kan komma in 
igen”.

Hur kom det sig att du ville 
tillbaka till jobbet igen ef-
ter att ha gått i pension?

– Jag längtade tillbaka och 
när jag blev tillfrågad att hål-
la i luciatåget och spela drag-
spel blev jag helt enkelt kvar. 
Jag vet ju att eleverna klarar 
sig utan mig, men frågan är 
om jag klarar mig utan dem. 
När man står där mitt bland 
barnen känner man sig inte 
gammal och eleverna bryr 
sig inte om vem du är, utan 
vad som kommer ur dig. Det 
är ett fantastiskt arbete och 
hade jag fått välja om hade 
jag gått samma väg. 

När började du spela drag-
spel?

– Min farbror brukade 
lämna sitt hemma hos oss 
och jag var nog inte mer än 
3-4 år när jag provade första 
gången. Jag orkade inte hålla 
det själv utan fick ställa det 
på bordet och spela. När jag 
började skolan spelade jag 
för klasskompisarna på roli-
ga timmen och senare börja-
de jag i ett dansband. 

JOHANNA ROOS

Hade han fått leva om sitt liv hade han utan tvekan valt samma väg. 
Lennart Hellberg är läraren som gick i pension, men kom tillbaka.

Dragspelet har blivit något av hans signum och han kunde 
spela redan som femåring.

LENNART HELLBERG

Ålder: 69
Bor: Kode
Familj: Hustrun Ingrid, en 
son och två barnbarn
Gör: Lärare på Nödingesko-
lan 
Arbetsliv: Har jobbat inom 
skolan i Ale i 46 år
Intressen: Dragspel, fotboll 
och vara med familjen
Äter helst: Köttbullar potatis, 
lingon och brunsås

Lyssnar på: Gärna svensk 
vismusik och dansband

Bonusfakta 1: Lärde sig 
spela dragspel som femåring 
och spelar än i dag varje år 
på midsommarfirandet vid 
Vimmervi i Nödinge. 

Bonusfakta 2: Gick i pension 
2009, men saknade arbetet 
som lärare och började job-
ba igen året därpå. 

VECKANS PROFIL

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING ALE 
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Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

Hellberg lever gärna om sitt liv


