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VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

Fr vänster: Danijela Todorovic – mäklarassistent, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare,
Marie Engström – mäklare, Monica Carlsson - mäklare, Sebastian Krigholm – mäklare,  

Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Nadia Largo Westin - mäklare

www.svenskfast.se

Öppet mån-tors 9 - 18, fre 9 - 16 och lör 10 - 14. Vardagar lunchstängt 13 - 14
Ale Torg 10, Nödinge

Alltid hög kvalitet 
till låga priser!
Välkomna in 
i butiken!

2 par kompletta progressiva glasögon från  2850:-
till dig och en vän

Enkelslipade från    950:-

Alla bågar i butiken och antirefl exbehandling ingår!

SYNUNDERSÖKNING

Skapar förtroende hos unga
Som fältanknuten socialsekreterare möter han ungdomar på deras arenor.

För helsingborgaren Alexander Burevik-Törnqvist är Ale obruten mark.
Med stor passion för fotboll går drömresan till VM i Brasilien 2014.

Du har jobbat i Ale sedan 
i januari, vad har du fått 
för intryck av kommu-
nen?
– Det är en engagerad 
kommun. Festivalborg är 
en jättebra grej precis som 
Mötesplats ungdom. Det 
är häftigt när ett gäng i helt 
skilda åldrar kan träffas på 
gymnasiet och spela fotboll 
tillsammans. Fritidsgårdarna 
är öppna länge jämfört med 
på många andra ställen och 
det är mycket som är på 
gång. 

Vad gör en fältanknuten 
socialsekreterare?
– Vi är Socialtjänsten utåt 
med inriktning mot ung-
domar och vi möter dem 
ute på deras arenor. Vi har 
en stor stödjande funktion 
och skapar förtroende och 
relationer. Det är också ett 
sätt att visa att Socialtjäns-
ten finns och att man kan 

vända sig hit. Halva tiden 
är man ute bland ungdo-
mar och halva tiden arbe-
tar man inne. Vi träffar ung-
domar och deras familjer, 
det kan handla om till exem-
pel kriminalitet eller droger, 
och gör bedömningar. Med-
ling är också något vi jobbar 
med.

Hur kom du in på det här 
yrket?
– Jag började plugga till 
lärare, men insåg att jag 
tyckte att det var roligare att 
prata med de där 5-6 elev-
erna borta i hörnet, så jag 
bytte till Socionomprogram-
met. Jag har bland annat 
jobbat som behandlare, 
coach för ensamkommande 
flyktingbarn och som vård-
biträde för dubbelberoende, 
det vill säga psykisk sjukdom 
i kombination med miss-
bruk. Det är enda gången 
jag inte jobbat med ungdo-

mar. Jag var även i Malawi 
i fyra månader och pratade 
om mänskliga rättigheter.

Vad är det som driver dig 
i ditt arbete?
– Socialt arbete är roligt 
och man får mycket tillbaka. 
Ungdomar har ofta kunska-
per som man själv saknar. 
Det är ett utmanande arbete 
och guldkornen är när det 
går bra för någon.

Vad gör du på din fritid?
– Jag är väldigt fotbollsin-
tresserad och följer både 
engelska ligan och allsvens-
kan. Nu ska jag börja spela 
med Järnbrotts IF. Sedan 
har jag nyss fått upp intres-
set för att vandra, det är 
roligt att utforska och jag 
tycker om att vara ute i 
naturen. Det finns ju jättefin 
natur här i Ale. 

JOHANNA ROOS
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Namn: Alexander Burevik-
Törnqvist
Ålder: 26
Bor: Kortedala
Familj: Mamma, pappa, två 
syskon och sambo
Gör: Fältanknuten socialsekre-
terare
Intressen: Fotboll, vandring, 
tv-spel, resa
Lyssnar på: Håkan Hellström, 
Timbuktu
Favoritfi lm: Forest Gump
Äter helst: Hamburgare
Drömresa: Fotbolls-VM 2014 i 
Brasilien


