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Jag är med! 

Föreläsning om barn som har personlig 
assistans och om familjens vardag. 

Bohusläns museum, Museigatan 1, 

Uddevalla. Fri entré.

Funkisbyrån på Träffendans 

Bli sminkad, fotograferad och gå med 
i Funkisbyrån. Dansbandet Kindbergs 
spelar. Funkisbyrån jobbar för att 
personer med funktionsnedsättningar ska 
inkluderas i media, reklam och nyheter. 
Funkisbyrån drivs av Föreningen JAG.  
Plats Kvarnkullen, Kungälv. 

Personlig assistans IRL

Två av JAGs medlemsrådgivare delar med 
sig av sina erfarenheter som gode män, 
personlig assistenter och arbetsledare. 
De har var sitt vuxet barn med stora 
funktionsnedsättningar som båda har 

Tibro på Mariestadsvägen 29, Tibro. Fri 
entré.

Dag för kropp och själ 

För dig och dina personliga assistenter där 
du får använda alla dina sinnen.
Plats Folkets hus/Kulturhuset, Trollhättan. 
Fri entré.

Anmäl dig!
JAGs Göteborgskontor
Tel 031-350 13 00 
E-post goteborg@jag.se.

Vad fi ck dig att bli Folkets 
Hus-föreståndare?

– Jag jobbade som murare 
och hade samtidigt väldigt 
många uppdrag i Älvsborg-
slandstinget. Det var svårt 
att kombinera. Samtidigt 
skulle Eje Engstrand gå 
i pension och efter tio år 
som ordförande i Folkets 
Hus-föreningen kände jag 
till verksamheten väldigt väl. 

Totalt har det blivit åtta år 
som föreståndare.

Vad har varit roligast med 
arbetet?

– Jag har fått träffat en 
massa olika människor och 
skapat ett väldigt bra kon-
taktnät. Jag har också haft 
förmånen att få arbeta sju 
dagar i veckan emellanåt…

Det mest minnesvärda som 
du tar med dig?

– Investeringen av digi-
talbio i Medborgarhuset, 
Alafors, är naturligtvis en 
stor händelse samt upprust-
ningen av Folkets Hus i Äl-
vängen. 

Vad fi ck dig att bli politiskt 
engagerad i Socialdemo-
kraterna?

– Jag var aktiv i Nol IK 
och bodde nästan granne 
med Eje Engstrand. Det var 
han som såg till att jag börja-
de engagera mig. Visserligen 

var jag redan medlem i par-
tiet sedan innan. Mitt första 
uppdrag blev i Nol/Alafors 
kommundelsnämnd 1985.

Du är väldigt idrottsintres-
serad, eller hur?

– Ja, det stämmer och 
framförallt är det fotboll som 
gäller. Mitt hjärta klappar för 
IFK Göteborg. Jag såg dem 
första gången på Gamla Ul-
levi när jag var 12 år gammal. 
Sedan dess har det varit Blå-
vitt och jag har till och med 
en tatuering med deras klub-
bemblem på armen.

Vad ska du göra som pen-
sionär?

– Jag är nybliven ordfö-
rande i PRO Ale Norra. Se-
dan har jag mina hundar och 
trädgården. Dessutom lär jag 
väl få rycka in här när det be-
hövs folk.

JONAS ANDERSSON

Nybliven 
PRO-ordförande

Bara en månad återstår, sedan tackar Willy Kölborg för sig.
Tiden är inne för pension.

Som nybliven PRO-ordförande lär han inte få några sysselsättningsproblem.

WILLY KÖLBORG

Ålder: 66.
Bor: Skönningared.
Familj: Fru, en dotter samt 
tre utfl ugna barn.
Intressen: Samhällsfrågor 
och idrott.
Gör du helst en ledig dag: Är 
i husvagnen i Varberg.
Bästa fi lm du sett i Medbor-
garhuset: 100-åringen som 
klev ut genom fönstret och 
försvann.

VECKANS PROFIL

lansforsakringar.selansforsakringar.se/skadegladje

Teckna en 

villaförsäkring nu 

så bjuder vi på ett 

vattenlarm. 
(värde ca 400 kr)

Skadeglädje.


