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NU ÄR JAG TILLBAKA I ÄLVÄNGEN.
Från och med februari hittar ni mig i Andrums lokaler 
på Torggatan 1 i Älvängen (ovanför La Plaza).

Detta firar jag med att ge alla kunder

20% RABATT 
HELA FEBRUARI

Gälller endast hos Sarah Ström
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FÖR BOKNING RING 

0707-54 77 72
Torggatan 1, Älvängen

I sitt kära Surte är hon född och uppvuxen.
Hon är ett välkänt ansikte på bandymatcherna där hon serverar pauskaffe.

Lisbeth Börjesson är ”bruksongen” som trivs där hon är.

Hur kommer det sig att 
du blev så engagerad i 
Surte BK?
– Jag är född och uppvuxen 
i Surte och redan som barn 
var man med och tittade på 
matcherna. Mycket kretsade 
kring bandyn och det blev 
en naturlig mötesplats för 
alla som bodde här. Utbu-
det av aktiviteter var inte så 
stort på den tiden.
Många känner igen dig 
från bandymatcherna 
där du än idag serve-
rar kaffe i pausen. Hur 
länge har du gjort det?
– Det kan jag inte komma 
ihåg, sedan 70-talet någon 
gång tror jag. På den tiden 
ordnade jag och min bästa 
väninna Agneta Jonsson 
även bussresor när laget 
skulle iväg på bortamatcher. 
Du har jobbat som 
tandsköterska hela ditt 
yrkesliv och har inte 

slutat än. Vad är det 
bästa med jobbet?
– Jag arbetar fortfarande 
ihop med K G Olsson som 
varit min chef i 50 år på 
praktiken i Surte. När man 
jobbat så länge på samma 
ställe får man en fin rela-
tion med patienterna. En 
del har man fått följa genom 
hela uppväxten och det är ju 
alltid roligt. Det är en väl-
digt trevlig arbetsmiljö. Nu 
hyr vi in oss på en praktik i 
Guldheden där jag jobbar 
1-2 dagar i veckan.
Du är även studieorga-
nisatör i Bruksongar. 
Vad betyder föreningen 
för dig?
– Den sociala biten bety-
der mycket och det är kul 
när man pratar om Surte 
och glasbruket för det är 
alltid någon som kommer 
ihåg lite mer än jag själv och 
allt eftersom nystas histori-

erna upp. 
Vad minns du från Sur-
teraset 1950?
– Vi bodde i den andra delen 
av Surte och där förstör-
des inget. Jag minns egentli-
gen inte så mycket förutom 
att man gick bort och tittade 
på husen som hade rasat. 
Min mamma satt på ett tåg 
klockan åtta på morgonen 
den 29 september på väg till 
jobbet när de plötsligt stan-
nade och konduktören sa att 
”Surte rasar i älva”. Ingen 
kunde tro att det var sant.
Vad ser du mest fram 
emot under 2012?
– Att jag och en väninna pla-
nerar en resa till Rom nu 
till våren. Eventuellt ska 
jag även åka till New York 
i höst, men inget är helt 
bestämt ännu. Jag älskar att 
resa, trots att jag är flygrädd.

JOHANNA ROOS
Foto: Allan Karlsson

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Lisbeth Börjesson
Ålder: 67
Bor: Surte
Gör: Engagerad pensionär
Intressen: Resa, förenings-
liv, umgås med familj och 
vänner, gå på teater och 
opera
Stjärntecken: Tvilling
Smultronställe i Ale: Surte
Så ser en lyckad kväll ut: 
”Middag och teater eller 
opera med en väninna och 
sedan avsluta med ett glas 
vin på något trevligt ställe.”


