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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften    Bodelningar    Bouppteckningar    Deklarationer    Energideklara-
tioner    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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Många upplevelser i bagaget
Hennes tidigare erfarenheter sträcker sig från fängelse till slott.

I jobbet som kultursekreterare har Lisa Haeger användning av dem allihop. 
Lediga dagar spenderar hon gärna vid vattnet och hon äger fler 

musikinstrument än hon kan spela.

Vad har du sysslat med 
innan du blev kulturse-
kreterare?
– Hur mycket som helst. Jag 
har jobbat på fängelse, slott, 
museum, som lärare, disk-
jockey och städare. Hela re-
gistret kan man säga. Däre-
mellan har jag pluggat mu-
seivetenskap, etnologi och 
socialantropologi. 
Vad är kultur för dig?
– Allt jag jobbat med tidi-
gare är kultur på olika sätt. 
Kultur är roligt och det vik-
tigaste är att inte ha fördo-
mar utan våga ge saker en 
chans. Vill man till exempel 
testa att gå på opera så ska 
man göra det, även om man 
bara gör det en gång. 
Vad innebär arbetet som 
kultursekreterare?
– Mycket handlar om att 
strukturera upp och plane-
ra. Det är viktigt att ta allt 
på allvar och vara ordentligt 
förberedd. När ungdomar 

kommer med idéer kan jag 
exempelvis hjälpa till med 
kontakter. Jag tycker alltid 
att det ska finnas en tanke 
bakom det man gör. 
Vad var idén bakom den 
nystartade satsningen 
med bäbiskultur där det 
erbjuds fredagsmys för 
de allra yngsta?
– Ale är en inflyttningskom-
mun och det är ett sätt att 
träffa andra på. Det är också 
ett sätt att hitta till utbudet 
som finns i Ale kommun.  
Sedan tyckte vi det skulle 
vara roligt att bygga på sa-
gostunderna som blivit po-
pulära. 
Vad tycker du saknas i 
Ale i kulturväg?
– Det skulle i så fall vara 
mer aktiviteter för äldre, 
framför allt för pigga pensi-
onärer. Sedan har vi lämnat 
ett anslag för ”skapan-
de skola” som innebär att 
elever deltar i ett skolprojekt 

där man samarbetar med 
konstnärer i olika teman. 
Vad man ska satsa på inom 
kulturen styrs av vad kom-
muninvånarna vill ha och vi 
försöker anpassa oss efter 
vad som efterfrågas. 
Vilka är Ales styrkor?
– Ale är en rik kulturbygd 
och har ett kulturarv som 
är helt makalöst. Här finns 
många engagerade männis-
kor som vill vara med och 
hjälpa till. Det känns som att 
folk är pigga när det händer 
något. 
Vad tycker du själv om 
att göra på fritiden?
– Jag gillar musik och sjöng 
i många år. Vi har väldigt 
mycket instrument hemma 
och senaste nytillskottet 
är ett piano. Jag tycker om 
att lära mig nya saker men 
tröttnar fort, men min ettår-
ing spelar både xylofon och 
kastrulltrummor. 
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Namn: Lisa Haeger
Ålder: 37
Bor: Mölndal
Gör: Kultursekreterare i Ale 
kommun, just nu föräldrale-
dig på halvtid.
Familj: Sambon Joakim, 
Arvid 7, Malte 6 och Folke 1
Stjärntecken: Jungfru
Intressen: Musik, böcker, 
umgås med mina vänner, 
”mysbralleblues” och mycket 
mer.
Läser just nu: Äta djur av 
Jonathan Safran Foer
Favoritfilm: Himmel över 
Berlin
Smultronställe: ”Älskar att 
vistas nära vatten, helst ute 
på en ö”


