
 
Monica Olsson, Ljungskiletrafik har lämnat oss 
 
Monicas sista dag tillsammans med nära anhöriga och vänner blev ett minne för alla.  
Det kom 155 personer till Ucklums kyrka den 7 augusti som hedrade.  
Även sommaren visade sig från sin allra finaste sida. 
Musiken och sången utfördes bla av Erik Lihm och Sölve Berglund från Karlstad - tidigare 
Vikingarna. 
 
Monica och Erland arbetade tillsammans upp ”lilla” bussföretaget Ljungskilebuss och för att 
bli en motkraft till alla socialiserings tendenser och inlösen. Både Monica och Erland var 
frispråkiga med ett inskränkt klimat som råder i Sverige får man inte bara vänner. Monica var 
den som gjorde allt, födde Daniel som nu sköter företaget, tvättade bussarna på nätterna, 
skötte bokföringen, körde allt från skolbuss och ut på kontinenten i tider då kvinnliga förare 
var mer en sällsynthet. Ljungskilebuss var ett av många pådrivande företag med idéer och 
förbättringar i bagaget för GDG Continentbus trafiken under 70 och 80 talet. Europa var deras 
hem och kanske var detta ett skäl för en del kollegor att rynka på näsan när Monica och 
Erland kunde berätta för sina kollegor hur saker och ting fungerar utanför landets 
nationalgräns.   
 
Monica har betytt nästan allt för Ljungskilebuss. Hon har under senare år kämpandes med sin 
sjukdom pysslat om och jobbat hårt bakom kulissen. Tidigare var hon under många år 
omtyckt och duktig bussförare, inte minst bland alla skolbarn.  
Hon gjorde sin mest minnesvärda utlandsresa till St Petersburg 1982. Hon väckte 
uppståndelse som kvinnlig bussförare i en fin Van Hool bland sina ryska kollegor i staden. 
Hon smugglade oblater i kylskåpet under läsken, men man konfiskerade alla dagstidningar 
från Sverige vid gränsen. Det var just när U137 hade gått på grund i Karlskrona. 
  
Många i Buss Sverige känner Monica. Hon representerade Ljungskilebuss, branschens 
entreprenörer och kvinnliga bussförarrollen på ett fördömligt sätt. 
Med Monica har ännu en härlig människa lämnat oss och det blir allt tystare i branschen som 
präglas oftast av lyd människor.  
 
 


