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Utgångspris: 2 250 000:-
5 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 126 kvm, biarea: 63 kvm
Tomt: 1 257 kvm
Byggt: 1936
Adress: Alevägen 19
Visas sön 14/10 15.00-15.45
och mån 15/10 17.30-18.15

I omtyckta Nol erbjuder vi nu en
mycket fin 1 1/2 plansvilla.
Charmigt hus med genomgående
ljus interiör och många fina
detaljer. Härlig altan och plan
lättskött trädgårdstomt. Ett hus
att uppleva! Närhet till
kommunikationer och Ale torg
med allt dess utbud.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3466.

NOL

Utgångspris: 2 395 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 142 kvm, biarea: 55 kvm
Tomt: 800 kvm Plan
Energiprestanda: 96 kWh/kvm år
Byggt: 1939, ombyggt -07
Adress: Göteborgsvägen 139
Visas tor 18/10 17.30-18.30
och sön 21/10 14.00-15.00

Rymlig fin och påkostad 2
-plansvilla med källare, med
centralt läge i populära Surte.
Mycket fint kök och vardagsrum
med öppen spis. Flera sovrum
och badrum, härlig stor altan.
Perfekt för stora familjen. Plan
lättskött trädgårdstomt. Endast
ca. 10 minuter till Göteborg.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3556.

SURTE

Utgångspris: 2 795 000:-
6 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 145 kvm, biarea: 8 kvm
Tomt: 936 kvm Plan
Energiprestanda: 69 kWh/kvm år
Byggt: 1982
Adress: Trädgårdsvägen 10
Visas sön 14/10 13.00-14.00
och ons 17/10 17.30-18.30

Ett tillfälle i Älvängen! Pedantskött
1½-plansvilla med garage. Lugnt
och skyddat läge längst in på
återvändsgatagränsande till
naturen. Fin trädgårdstomt.
Gångavstånd till skola, förskola,
centrum och pendelstation.
Bergvärme och kakelugn = låg
driftskostnad. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2881.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 1 495 000:-
Boarea: 75 kvm
Avgift: 4.328:-/mån inkl värme, VA,
kabel-tv
Adress: Gruvåsvägen 12
Visas sön 14/10 13.30-14.00
Sms:a: FB 5410-2393 till 72456 för
beskrivning

På populära Gruvåsvägen i
Älvängen har vi en fräsch gavel
lägenhet, i markplan med 3 rum
och kök med 2 härliga uteplatser.
Lugnt trevligt område, med närhet
till service och kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2393.

3:A ÄLVÄNGEN

GÖTEBORG. Supporter-
kulturen inom fotbollen 
är väl utbredd.

I Ale fi nns ungdomar 
som stöttar sina favo-
ritlag inne i Göteborg i 
vått och torrt.

För att förebygga 
våld på och runt are-
nan deltar Ale Fritids 
uppsökande verksam-
het, Daniel Juhlin och 
Elisabeth Persson, i ett 
samarbete med Sociala 
resursförvaltningen i 
Göteborg.

Det är måndag eftermiddag 
och om några timmar ska 
IFK Göteborg möta GAIS i 
ett på förhand laddat derby 
på Gamla Ullevi. En hel del 
ungdomar från Ale kommun 
kommer att följa matchen på 
plats. Daniel Juhlin och Eli-
sabeth Persson vet var killarna 
och tjejerna har sina sympatier 
och hur hängivna de är.

Två och en halv timme 
före avspark packar ”Julle” 
och ”Bettan” ihop sina grejer 
på fritidskontoret i Nödinge 
för avfärd till Göteborg. På 
plats inne vid Gamla Ullevi 
kommer de att träffa kolle-
gor från andra stadsdelar som 
också arbetar förebyggande 
mot våld i samband med så 
kallade högriskmatcher.

– Det var i början av 2000-
talet som aleungdomar ställde 
till problem i samband med 
fotbollsmatcher inne i Göte-
borg när IFK, GAIS och ÖIS 
spelade. Vi hade en kille som 
blev avstängd från Gamla 
Ullevi, berättar Daniel Juhlin.

För att komma till rätta 
med problemet blev Ale Fritid 
en del av positiv supporterkul-
tur som den före detta riks-
polischefen Björn Eriksson 
initierat. Daniel Juhlin och 
Elisabeth Persson har genom-
gått utbildningar för att lära 
sig mer om supporterkulturen, 
vad klädkoder innebär och så 
vidare.

– Det gäller att vara med på 
banan. Vi har lärt oss en hel 
del och vi för en ständig dialog 
med våra ungdomar, berättar 
Elisabeth Persson.

Blåvitt-GAIS betecknas 
som en högriskmatch när 
supportrar från de respek-
tive lägren riskerar att drabba 
samman. Daniel Juhlin och 
Elisabeth Perssons uppgift är 
att försöka identifiera de ale-
ungdomar som finns på plats.

– Förhoppningsvis har vi 
en lugnande effekt. Vi visar 
att vi har sett dig och då är det 

förmodligen lite jobbigare att 
begå dumheter. I många fall är 
det faktiskt ungdomarna som 
söker upp oss och säger hej. 
De vet att vi finns till hands om 
det skulle vara några problem, 
vilket är en trygghet för dem, 
säger Elisabeth.

Efter att ha parkerat mini-
bussen i närheten av stadion 
tar Daniel Juhlin och Elisabeth 
Persson en promenad mot 
Gamle Port där GAIS sup-
portrar brukar samlas innan 
sina matcher. Utanför restau-
rangen träffar duon ett gäng 
killar från Ale som tagit bussen 
söderut för att gå på derbyt. 
Efter att ha samspråkat en 
stund med ungdomarna beger 
de sig mot arenan för att ta 
plats vid Gunnar Grens staty.

– Vi har fantastiska ungdo-
mar i Ale, de är skötsamma, 
uppträder på ett trevligt sätt 
och får ofta beröm av våra kol-
legor, säger Elisabeth.

Riskmiljö
Det är knappt en timme kvar 
till match och allt fler männ-
iskor börjar samlas runt Gamla 
Ullevi. Daniel och Elisabeth 
träffar en hel del bekanta 
ansikten.

– Det brukar mest vara 
killar, men i kväll är det en 
hel del tjejer på plats, kon-
staterar Daniel som noterar 
i sitt anteckningsblock hur 
många aleungdomar de strålar 
samman med.

– Det går inte säga annat än 
att detta är en riskmiljö. Det 
finns supportar som kallas för 
julgranar, det vill säga sådan 
som klär sig i tröja, halsduk och 
sysslar med tifon och så vidare. 
Sedan har vi den andra kate-
gorin som är ute efter att slåss. 
Den kritiska punkten är när 
lagens båda supportergrupper 
drabbar samman. Polisen gör 
allt för att det inte ska ske.

När domaren blåst till spel 

och publiken är på plats söker 
sig även Daniel och Elisabeth 
in på arenan. De har fri pas-
sage på alla sektioner, samta-
lar bekant med ordningsvak-
ter och poliser som bevakar 
derbyt.

– Varför vi lämnar Ale och 
åker till Göteborg? Jo, för att 
där ungdomarna är, där ska vi 
vara. Det är en devis som vi 
försöker jobba efter. Det hand-
lar om att ta våra ungdomar på 
allvar och ge dem en chans 
att möta oss i det offentliga 
rummet, poängterar Elisabeth 
Persson.

En kylslagen kväll är det 
och spelet värmer inte heller. 
0-0 slutar drabbningen och 
förutom några bengaler som 
slängs in av GAIS-klacken 
strax innan avspark är det lugnt 
på läktaren.

– Nu tar vi en sväng in mot 
centralen, uppmanar Daniel.

På Centralstationen står 
olika ungdomsgrupper och 
väntar på att bussen ska ta dem 
hem till Ale kommun. Ingen är 
speciellt road över matchut-
gången.

– Ta hand om er nu, så syns 
vi i morgon, säger Daniel.

– Dagen efter en sådan här 
match söker vi upp ungdo-
marna och pratar om upple-
velsen som varit. Det är också 
viktigt att vi återrapporterar 
till dem vad supporterpolisen 
sagt, om det skett några inci-
denter exempelvis.

Klockan närmar sig tio på 
kvällen. Daniel och Elisabeth 
tar plats i minibussen igen. 
På vägen hem rapporterar 
”Bettan” till Sociala resursför-
valtningen om en lugn afton.

– Vi har all anledning att 
vara stolta över våra ungdomar 
en kväll som denna, avslutar 
Elisabeth Persson. 

Jobbar för en positiv supporterkulturJobbar för en positiv supporterkultur

– ”Julle” och ”Bettan” möter Ales ungdomar

Daniel Juhlin och Elisabeth Persson från Ale Fritids uppsökande verksamhet deltar i samar-
betet kring en positiv supporterkultur. I samband med så kallade högriskmatcher på Gamla 
Ullevi är de på plats för att identifi era och samtidigt utgöra en trygghet för de aleungdomar 
som fi nns på plats inne i Göteborg.
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