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Hur känns det att fylla 80?
– Jag tycker det känns ganska 
normalt. Det är trevligt att 
träffa vänner och bekanta.

Du är Nolbo sedan länge, 
men inte från början?
– Nej, jag är ursprungligen 
från Koskullskulle i Gällivare. 

Hur såg ditt yrkesverksam-
ma liv ut?
– Jag började jobba på LKAB 
och var även deltidsbrandman 
under elva år. Sedan bestämde 
jag mig för att vidareutbilda 
mig. 1963 fick jag anställ-
ning på Asea i Västerås inom 
bränsleceller för marinen. Den 

verksamheten lades senare ner 
och 1969 flyttade jag till Nol 
och började på Tudor där jag 
blev kvar till pensioneringen 
1996. 

Det ryktas om att du har 
ett stort intresse för golf?
– Det stämmer. Jag är he-
dersmedlem i Ale GK. Det har 
inte blivit så mycket spel det 
senaste året, men kanske är det 
dags att ta fram klubborna igen 
när säsongen drar igång till vå-
ren igen.

Hur länge har du varit 
aktiv i SPF Alebygden?
– Jag gick med som medlem 
för knappt tio år sedan och blev 
ordförande året därpå. Det är 
väldigt roligt när du känner att 
du får medlemmarna med dig. 
Gemenskapen i föreningen är 
det som driver oss framåt. Det 
ena ger det andra och du kän-
ner att du vill göra mer.

Hur mycket tid ägnar du 
ordförandeskapet?
– Jag lägger ner cirka 25 tim-

mar i veckan. Förutom att jag 
är ordförande i SPF Alebyg-
den sitter jag också som repre-
sentant i KPR (Kommunala 
pensionärsrådet). För att få 
respekt hos kommunen gäller 
det att vi arbetar igenom frå-
gorna på ett bra sätt.

Det bästa med Nol?
– Boendemiljön och läget här 
på Oljobergsvägen trivs jag 
med. Området är väldigt posi-
tivt. Det fanns betydligt myck-
et mer service på orten förr. 
Nu har det blivit ett samhälle 
mitt emellan Nödinge och Äl-
vängen.

Har du något smultronstäl-
le i Ale?
– Nej, det kan jag inte säga att 
jag har. Det har blivit lite för 
lite letande av den varan under 
åren.

JONAS ANDERSSON

Hans är van vid 
att svinga klubban

80 år ung.
I förra veckan firade Hans Åström sin bemärkelsedag med öppet hus.

Som ordförande i SPF Alebygden lever han upp till epitetet aktiv pensionär.

HANS ÅSTRÖM

Ålder: 80.

Bor: Nol.

Familj: Två barn, Ulf och 

Ingemar, samt sex barnbarn.

Aktuell: Som nybliven 

80-åring och ordförande i 

SPF Alebygden.

VECKANS PROFIL

Älvängen, Älvornas väg 
Nu har du chansen att bo naturskönt med bra pendlingsavstånd 
in till centrala Göteborg. För samma peng som du bor i en tvåa 
i stan kan du nu bo i en ny och bekymmersfri villa på Älvornas väg, 
med rum för hela familjen! Service och barnomsorg ligger bara en 
promenad bort. Hör av dig till oss så berättar vi mer om låga boende-
kostnader, lugna kvarter och vackra trädgårdar i soligt läge! 

Visning: söndag kl 15–16. Visningsadress: Kör upp på Starrkärrsv. 
och tag sedan höger i rondellen högst upp, vänligen följ skyltning.

Villor: 124–145 kvm Pris: 2 995 000–3 595 000 kr

Vill du veta mer? Hör av dig till Emelie Hamnes, 
tel 010-448 25 65, emelie.hamnes@skanska.se

skanska.se/alvornasvag

Välkommen hem 23 minuter från stan!

bo natur nära

Äganderätt
Pris från 6 852 kr/mån


