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Bettan håller ordning
I över 20 år har hon hållit rent på Ales skolor.

Elsbeth ”Bettan” Persson har alltid trivts med jobbet som lokalvårdare.
När hon inte städar på gymnasiet är det resor till fjärran länder som lockar mest.

Du har jobbat som lokal-
vårdare i Ale sedan 1989. 
Vad är det som gjort att 
du stannat kvar i över 
20 år?
– Först jobbade jag på Aro-
seniusskolan 1989-1995 och 
sedan började jag på Ale 
gymnasium när det startade 
95. Jag trivs med omgiv-
ningen här och mixen av 
människor. Här träffar man 
både vuxna och ungdomar 
och det händer mycket hela 
tiden. 

Vilka är de största förde-
larna med ditt arbete?
– Att vara lokalvårdare är ett 
fritt arbete, man sköter sitt 
eget och sedan träffar man 
arbetskamraterna i fikarum-
met. Vi är ett sammansvetsat 
gäng och vissa har jag jobbat 
ihop med ända sedan mitten 
av 90-talet. Det är roligt när 
man känner att man gjort ett 

bra jobb och känner sig stolt 
över det man åstadkommit. 
En stor fördel är att när jag 
lämnar jobbet och går hem, 
då behöver jag inte tänka 
mer på det förrän nästa dag. 

Får du ofta beröm för att 
du gjort ett bra jobb?
– Ja, det händer att vi får 
beröm, att folk poängterar 
att det ser fint ut och det är 
roligt att höra. 

Är du lika ordningssam 
hemma som på jobbet?
– Nej, jag tar inte med mig 
jobbet hem om man säger 
så. Jag är inte den som går 
och putsar hela tiden, utan 
är nog som folk är mest. På 
jobbet går man in i en yrkes-
roll.

Vad gör du på fritiden?
– Jag tränar på Friskis och 
Svettis. Sedan läser jag 

mycket böcker, allt ifrån 
deckare till biografier. Jag 
tycker även om att vara ute 
och gå i naturen. Resor är 
också ett stort intresse, att 
se nya kulturer och träffa 
nya människor. Senast var vi 
i Jordanien och det var väl-
digt fascinerande att upp-
leva staden Petra, men också 
intressant att få se hur hårt 
kontrollerat landet är. 

Tittar du lite extra 
på städningen när du 
kommer till nya platser?
– Haha, ja jag är nog lite 
yrkesskadad, för det gör jag 
faktiskt. 
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Namn: Elsbeth ”Bettan” Persson
Ålder: 60
Bor: Lägenhet på Hisingen, 
Göteborg
Gör: Lokalvårdare på Ale gym-
nasium
Familj: Maken Bernt och sonen 
Joakim, 26
Intressen: Resor, böcker och 
friluftsliv
Brinner för: Att uppleva nya 
kulturer
Ogillar: Fästingar
Drömresmål: Burma
Favoritmat: Allätare, gärna lite 
starkt och mat från Nepal är en 
favorit.
Lyssnar helst på: Springsteen 
och Laleh

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Gäller t o m 25 november 2012, med reservation för slutförsäljning.

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00

GLÖGGKVÄLL
TORSDAG DEN 29 NOVEMBER

KL 19.00-21.00
Med utlottning av presentkort på 1000:-

Julstjärna enkel 18kr

Julstjärna grenad 39kr

Hyacint 15kr

Hemsida 
snabbt, enkelt, prisvärt!

Att skaffa hemsida idag behöver varken 
vara svårt, dyrt eller tidskrävande
En väl utformad hemsida är ett av de absolut effektivaste 

sätten att nå kunder och leverantörer.

Slipp allt krångel, onödiga utgifter och bortkastad tid.

Låt oss på Alekuriren hjälpa dig med din marknadsföring 

på nätet så kan du ägna dig åt annat…

Ring oss gärna om du vill veta mer:

0303-333 734


