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ALE. Ale Brottsoffer-
jour finns till för den 
som utsatts för brott 
och behöver någon att 
prata med. 

Fem stödpersoner, 
som arbetar helt ide-
ellt, turas om att ta 
emot telefonsamtalen, 
men det behövs fler.   

– Det enda som krävs 
för att bli brottsoffer-
stödjare är ett stort 
hjärta och djupt enga-
gemang för andra män-
niskor, säger Lotti Klug, 
brott- och säkerhets-
handläggare.

Förra året ringdes 146 samtal 
till Ale Brottsofferjour. Poli-
sens rubriceringar på brot-
ten som personerna utsatts 
för var allt från misshandel, 
ofredande, olaga hot och sex-
ualbrott till rån, väskryckning 
och ekonomisk brottslighet. 

– Man tänker ofta att det 
enbart ska handla om grova 
brott när man kontaktar 
Brottsofferjouren, men det 
är upp till den som utsatts att 
avgöra hur man känner sig 
och vad man blir illa berörd 
av, säger Lotti Klug, som även 
är ledamot i Ale Brottsoffer-
jour. 

Att komma hem efter ett 
inbrott kan vara väl så skräm-
mande och man kan behöva 
hjälp med att bearbeta 
otrygghetskänslorna. Brotts-
offerjouren kan också hjälpa 
till med rent praktiska saker 
som att få en vittnesstödjare 
vid en rättegång eller om man 
har frågor som rör juridiska 
saker. Hjälpen består ofta i att 
bli slussad vidare till rätt in-
stanser.

– Man ska komma ihåg att 
stödjarna inte är några psyko-
loger, utan helt vanliga per-
soner som bidrar med sitt 
mänskliga stöd. Ofta är det 

människor med själavårdan-
de yrken, men vem som helst 
som vill hjälpa till kan söka. 
Har man exempelvis jobbat 
som polis, inom vården eller 
räddningstjänsten har man 
mycket värdefull erfarenhet. 

Givande föreläsningar
Vill man bli stödperson kon-
taktar man Brottsofferjouren 
och efter att man träffat sty-
relsen väntar en grundläg-
gande utbildning.

Ett par gånger om året 
ordnas olika aktiviteter för 
stödjarna, dels för att öka 
kunskapen och dels för att 
sammansvetsa gruppen. Det 
kan röra sig om såväl föreläs-
ningar som studiebesök.

– Senast hade vi besök av en 
person som föreläste om våld 
i samkönade relationer. Det 
är viktigt att man inte förut-
sätter att våld inom parrela-
tioner bara sker mellan per-
soner av motsatt kön. Vi fick 
till exempel höra talas om en 
blåslagen tjej som kom in på 
akuten tillsammans med sin 
bästa tjejkompis sedan hon 
misshandlats av sin sambo. 
”Bästa kompisen” visade sig 
senare vara flickvännen som 

misshandlat henne, berättar 
Lotti Klug. 

Brottsofferdagen
Ale Brottsofferjour går under 
Brottsofferjourernas riksför-
bund. När man ringer det 
lokala numret kopplas man 
först till en nationell tele-
foncentral där man får berät-
ta vad man varit med om och 
därefter blir man uppringd 
av en stödperson. De fem 
stödjarna i Ale har telefonen 
enligt ett rullande schema.

– Det kan innebära att 
en person får många samtal 
och någon annan färre, men 
de kan också göra upp sinse-
mellan och backa upp var-
andra. Därför är det viktigt 
att de känner en samhörig-
het, och ju fler stödjare vi får 
desto mindre arbete blir det 
för var och en. 

Onsdagen den 22 februa-
ri genomförs internationella 
brottsofferdagen – med syfte 
att belysa personer som drab-
bats av brott. Det är också 
ett bra tillfälle att få tag i fler 
stödpersoner.

Värdefull hjälp 
till brottsoffer
– Ale brottsofferjour söker fler stödpersoner
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Stort engagemang. Lotti Klug, som jobbar som brott- och säkerhetshandläggare i Ale 
kommun, sitter även som ledamot i Ale Brottsofferjour.
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NÖDINGE. Fem år under 
samma tak.

Det ska firas.
Nästa torsdag blir det 

öppet hus hos Salong 
Ulla och Malins Hårde-
sign.
För fem år sedan ringde 
Malin Karlsson till Ulla 
Jakobsen och frågade om 
hon kunde hyra en stol på 
hennes salong.

– Det är det bästa beslut 
jag har tagit någon gång, 
skrattar Malin.

– Efter tio minuter var vi 
överens och därefter har vi 

kamperat ihop utan en enda 
kontrovers. Vi har fantastiskt 
roligt ihop och det är jag 
övertygad om att kunderna 
märker av när de besöker oss.

Malin och Ulla driver två 
separata företag, men har 
också utvecklat en gemen-
sam verksamhet i form av 
kläder, väskor och smycken.

– Nyligen var vi på en 
modemässa och köpte in 
en del fina väskor och ljus, 
berättar Ulla.

Malin och Ulla huserar i 
före detta Ale Taxis fastighet 
på Lahallsvägen. De strider 
som bäst för att få till stånd 

avfart, eller åtminstone en 
gångportal, från den nya 
lokalvägen som byggts.

– Det ser mörkt ut, men 
vi har inte gett upp, säger 
Malin.

Hur firar ni ert jubi-
leum?

– Genom att bjuda in alla 
som vill till öppet hus. Vi 
kommer att bjuda besökarna 
på lite dricka och snacks sam-
tidigt som vi har en del fina 
erbjudanden på våra produk-
ter, avslutar Ulla Jakobsen.

Jubileumsfirar med öppet hus
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Ulla Jakobsen och Malin Karlsson driver två separata frisersalonger, men under samma tak. 
Snart firar de fem år tillsammans. Verksamheten omfattar inte bara klippning utan även 
kläder, väskor och smycken.


