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Han är känd som ”Raggar-Olsson”
i dokusåpan ”Böda Camping”.
Att amerikanska bilar är det stora
intresset står direkt klart – men
även lastbilarna står högt i kurs.
Möt Mattias Olsson från
Vassmolösa i Småland.
Mattias ”Raggar-Olsson” Olsson
Ålder: 40.
Familj: Ensamstående.
Bor: I villa i Vassmolösa.
Bakgrund: Har jobbat på slakteri,
sågverk och som lastbilschaufför.
Fritid: USA-bilar, lastbilar och
spela trummor i rockbandet Möre Rockers.
Aktuell: Från förra säsongen av
Böda Camping på Kanal 5.

På raggen med Olsson
Du besökte Lastbil 2014.
Hittade du något intressant?
– Tyckte inte det var så mycket nyheter i år men det blir ju
som en liten utflykt. Kollade mest på veteransidan. Då jag
var där på fredagen var jag inte på Trophysidan.

Vad skulle du göra om du vann
fem miljoner kronor?
– Det första jag skulle göra är att renovera huset och
sedan ta en resa till USA. Men jag skulle inte sluta jobba,
men inte omöjligt att man skulle gått ner lite i arbetstid.

Vilken är din koppling till branschen?
– Jag är vikarie hos Transportcentralen på Kalmar Kommun
sedan i mars men det verkar bli en fortsättning. Kör mest
schaktbil och mycket åt Kalmar Vatten och rörläggarna. Det
har blivit en livsstil med lastbilar som med de amerikanska
bilarna.

Vad gör dig riktigt förbannad?
– När folk inte bryr sig om varandra och när de sätter sig
över och trampar på någon annan.

Vad är ditt drömjobb inom lastbilar
och åkeri?
– Det är ju det som jag har, att köra lastbil för kommunen.
Jag vill helst komma hem om kvällarna.
En ny säsong av Böda Camping börjar
sändas nu, men kommer vi att få se dig
och kompisarna i Möre Cruisers?
– Nej, det blir ingenting i år, men det var rätt så roligt att
vara med. Vi var ett gäng från klubben som campade. Det
försöker vi alltid göra på somrarna.
Säg att du ska skriva en kontaktannons,
beskriv dig själv …
– Glad, trivsam, snäll och öppen för det mesta.
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Vilken är din största lyx?
– Det är att vara ute och åka med bilen. Till träffar och
annat.
Vilken egenskap är du mest nöjd med?
– Att jag kan jobba bra ihop med andra. Utan att det blir
bråk och gnäll som det kan bli ibland.
När var du senast riktigt glad?
– I lördags när vi åkte upp ett gäng till Emmaboda och
Power-träffen. Det var glatt.
Vilket TV-program skäms du mest över
att du tittar på?
– Det var nog Big Brother när det gick.
Vilket uttryck använder du för mycket?
– Det är nog ”helvete”. Det kommer in lite då och då när
man råkar bli arg just för stunden då det krånglar lite.

När tycker du andra är som mest
pinsamma?
– Det är väl på stan när någon går och skriker, är högljudd
och bär sig illa åt.
Åskan slår ner, vad struntar du i att
rädda?
– Det mesta, men det jag räddar är egentligen fotoalbumet.
Det är ovärderligt. Resten går ju att köpa.
Ditt livs sämsta köp?
– Det var en Fiat jag köpte. Den gick en vecka sedan stod
den i tre. Sedan gick den en vecka till. Det var mycket
problem med den och den var rätt dyr också.
Vilken pryl skulle du inte klara dig utan?
– Det är nog Teven. Denna vecka har den inte varit igång
men annars så brukar den vara igång även om jag inte tittar
på den.
Vilken person har du störst respekt för?
– En kompis som jag är rätt mycket ihop med. Vi grejar med
bilar och han är ärlig, en sådan som kör med raka spår.
Vad har du för planer inför helgen?
– Till helgen är det faktiskt en kräftskiva på Möre Cruisers
klubblokal med lite karaoke. Det brukar vara trevligt.
bosse.norvinge@akeri.se

