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Gert skapar trygghet
Gert Nilsson syns ofta till runt om i kommunen i sin väktaruniform.  Det är 

inte konstigt med tanke på att han jobbar flitigt. Men mellan rundorna hinner 
han ändå med långpromenader med hunden och en och annan fisketur.

Hur kom det sig att du 
blev väktare?
– Det var inte planerat. Jag 
arbetade från början som 
kock och ville till Frank-
rike och jobba på en stjärn-
restaurang. Sedan var det 
min bror som lurade in mig 
i väktaryrket, men det är jag 
glad för idag för jag trivs hur 
bra som helst.
Vad är det bästa med 
jobbet?
– Frihet under ansvar. Jag 
gillar att jobba med männis-
kor och detta är ett väldigt 
socialt yrke.
Vad är det viktigaste 
när det gäller att för-
hindra kriminalitet 
bland ungdomar?
– Att skapa kontakt är det 
allra viktigaste. Genom att 
kommunicera med varandra 
skapar man förtroende. Man 
ska vara ute så mycket som 
möjligt och synas. 

Vad är det mest omska-
kande du varit med om 
i din yrkesroll?
– 1997 jobbade jag som väk-
tare på Burger King på 
Avenyn i Göteborg. Då blev 
jag vittne till när en 16-årig 
flicka blev påkörd av en ratt-
fyllerist. Jag var först på 
plats och hon dog i min 
famn. Det var helt fruktans-
värt. 
Du har tidigare haft 
hund med dig i tjäns-
ten. Vilka är för- och 
nackdelarna?
– Det finns nästan inga 
nackdelar med att ha med 
sig hund. Det är en social 
trygghet och ofta kan 
hunden i sig hjälpa till att 
skapa kontakt med män-
niskor. Enda nackdelen är 
egentligen att man blir upp-
bunden dygnet runt. Idag 
har jag en egen hund, men 
inte i tjänsten.

Vad gör du helst på fri-
tiden?
– Då är jag ute med min 
hund. Det är min bebis. 
Jag försöker att koppla av 
när jag är ledig och tycker 
mycket om att fiska. Jag har 
även två barn. 
Vad gör du om tio år?
– Om jag lever och har 
hälsan är jag kvar i yrket. 
Det är mycket jag skulle 
vilja förbättra. Bland annat 
skulle jag vilja ändra lagen 
om snatteri som nu är väl-
digt luddig. Jag hoppas att 
jag bor kvar i Älvängen om 
tio år för här trivs jag bra.
Vilka är dina förebil-
der?
– Tage Danielsson för han 
var engagerad och omtänk-
sam. Astrid Lindgren har 
gjort starkt intryck på mig 
och även Olof Palme.
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Ålder: 49
Bor: Älvängen
Yrke: Väktare, platschef på 
Länsbevakning
Intressen: Hundar, fiske, 
promenader
Stjärntecken: Våg

Jan Erik 
Axelsson

 Roger 
Borg 

Elisabeth 
Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
Götestam

Fredrik 
Hellberg

Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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