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En handyman som hittat hem
Anders Bältsjö längtar inte efter att stå på scen. 

Han lockas mer av arbetet och gemenskapen runt omkring showen. 
I politikens vågskål väger rött tyngst och över allting annat i livet 

betyder sonen Alfons allra mest.

Hur kom det sig att du 
började spela teater?
– I sjuan gick jag med i 
Nol-Alafors kulturfören-
ing. Innan dess hade jag inte 
hittat något som direkt pas-
sade mig, jag var varken 
intresserad av fotboll eller 
innebandy, som de flesta 
andra. Jag har alltid gillat 
att jobba i olika processer 
och gemenskapen lockade 
egentligen mer än själva skå-
despeleriet.
När väcktes intresset för 
teknik?
– När jag började på estet-
programmet på Ale gym-
nasium öppnades en helt 
ny värld. Jag var i skolan 
från åtta på morgonen till 
tio på kvällen varje dag. I 
tvåan hade jag egna nyck-
lar. Det var inte så viktigt 
att spela teater utan jag fick 
en mer producerande roll 
och skötte istället tekniken i 
form av ljud och ljus.
Ser du dig själv som 
en blyg eller utåtriktad 

person?
– Jag har aldrig varit blyg 
och i skolan har jag alltid 
synts och hörts i klassen. 
Något som däremot känns 
jobbigt är om man sitter i 
publiken och blir uppdra-
gen på scen. Det tycker jag 
inte om.
Hur har du förändrats 
som person sedan du blev 
pappa?
– Totalt. Min son Alfons går 
före allt annat och inget får 
hända honom. Man sätter 
inte längre sig själv först, för 
det finns någon som är vikti-
gare. Nu ska man även vara 
en förebild och han härmar 
verkligen allt man gör, det 
får man inte glömma. Jag 
har nog blivit lugnare sedan 
jag fick barn. Förr kunde 
jag jobba tre dagar i streck 
inför till exempel Festival-
borg och åka runt med No 
Tjafs hela helger. Nu har jag 
lättare för att lämna jobbet 
även om det fortfarande är 
kul. 

Hade du bott kvar i Ale 
om du vunnit 100 miljo-
ner på lotto?
– Det vet jag inte, men 
eftersom jag trivs i Ale så 
hade jag nog gjort det. Jag 
gillar Sverige så jag kanske 
hade köpt ett hus i Dalarna 
också. Sedan hade det inte 
varit fel om man kunde bo 
i USA eller Spanien ibland 
när man känner för det.
Var står du politiskt?
– Det lutar mer åt rött 
än blått i alla fall. Det vill 
mycket till om jag ska rösta 
borgligt, även om jag tycker 
att en del saker är bra. Jag 
är nog mer sosse än vad jag 
själv tror.
Kommer du att hedra 
minnet av någon speciell 
person på Alla helgona?
– Ja, min svärmor som gick 
bort i juni.

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Anders Bältsjö
Ålder: 33
Bor: Skepplanda
Familj: Frun Kicki Bältsjö, 
sonen Alfons 2,5 och bonus-
barnen Natalie 17 och Ebba 14
Yrke: Tekniker på Ale gym-
nasium
Intressen: Musik, teater och 
teknik
Stjärntecken: Fisk
Motto: ”Jag lever inte efter 
några motton”
Högsta önskan: ”Att min son 
ska växa upp och må bra”

Bultgatan 42, Rollsbo industriområde
Tel 0303-24 57 70  www.toyotakungalv.se
Mån - Fre 9-18, Lör 11-14 
Verkstad Mån - Fre 7-17
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TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


