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”Bettan” skapar trygghet
”Bettan” och ”Julle” är radarparet som varenda aleungdom känner till.

Som uppsökande fritidsassistenter skapar de trygghet där ungdomarna är.
I den gamla blå polisbussen har många viktiga samtal ägt rum.

Vilken är din och kollegan 
Daniel ”Julle” Julins främ-
sta uppgift som uppsö-
kande fritidsassistenter?

– Vi är länken mellan vuxen- 
och ungdomsvärlden. Vi är 
ingen ordningsmakt som är 
ute efter att sätta dit någon, 
utan arbetar för att skapa 
trygghet. Fördelen med att 
vi inte är socialtjänst är att 
vi kan backa upp ungdo-
marna och vara lite obekväma 
och mana på de olika instan-
serna. Vi jobbar ofta fredag- 
och lördagskvällar till halv två 
på natten och träffar de som 
aldrig annars får göra sin röst 
hörd och det är sällan någon 
som är otrevlig. Det handlar 
om att ge och ta respekt. Alla 
har rätt till ett samtal och att 
inte bli dömda på förhand. Vi 
har ett enormt kontaktnät och 
kan hjälpa till att komma över 
tröskeln att be om hjälp. 
Hur är det att vara ung i 
Ale kommun?

– Det är många spän-
nande fenomen som speg-
lar Ale. Styrkan i att kom-
munen består av flera småor-

ter är att många kulturer får 
ta plats. Man behöver inte åka 
långt för att träffa nya kom-
pisar och man är inte bunden 
till en speciell fritidsgård eller 
förening. Det har föränd-
rats mycket sedan jag började 
jobba på 80-talet, då allt var 
mer knutet till orten. Ungdo-
mar idag ser mycket mer möj-
ligheter att röra på sig och har 
stenkoll på kollektivtrafiken. 
Hur ser ett typiskt kvälls-
pass ut?

– Vi börjar i Skepplanda och 
jobbar oss neråt. Nu det 
senaste har vi prioriterat Älv-
ängens resecentrum där det 
varit en del problem. Det är 
tacksamt när folk hör av sig 
till oss om man märker att 
något inte står rätt till, då 
åker vi dit och kollar läget. 
Senare på natten åker vi ner 
till Göteborg, där man ofta 
träffar fältarbetare från andra 
kommuner. Många viktiga 
samtal med ungdomarna har 
ägt rum i vår blåa gamla polis-
buss som vi kör omkring med. 
Vad tror du behövs för att 
komma till rätta med drog-

problematiken bland unga?

– Vi skulle vilja ha en öppen 
mottagning dit man kan 
komma och få en första kon-
takt utan att behöva gå den 
jobbiga vägen genom social-
tjänsten. Ett ”Mini-Maria”, 
som finns i Göteborg, önskar 
jag fanns här också. Om det är 
lättare att söka hjälp är chan-
serna större att fånga upp 
ungdomarna i ett tidigt skede.
Vilka råd vill du ge till för-
äldrar?

– Våga vara vuxen och våga 
fråga. Prata med andra vuxna. 
Att vara intresserad och ta sig 
tid att lyssna är bland det vik-
tigaste. 
Vad gör du för att koppla 
av när du är ledig?

– Att få egentid är viktigt. Jag 
går ut på en promenad för att 
fylla på med energi. Annars 
är jag väldigt idrottsintres-
serad och sitter i styrelsen 
för Lödöse Nygård IK. Även 
Elfsborg ligger mig varmt om 
hjärtat.
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Namn: Elisabeth ”Bettan” Persson
Ålder: 47
Bor: Lödöse
Gör: Fritidsassistent med uppsö-
kande verksamhet inom Ale fritid. 
Ses ofta: I en blå buss på olika 
ställen i Ale tillsammans med kol-
legan Daniel ”Julle” Julin.
Familj: Ja
Intressen: Idrott (främst LN IK där 
hon sitter i styrelsen) men även 
Elfsborg. Egentid är viktigt för att 
tanka på med energi.
Brinner för: Mitt jobb
Ogillar: Falska människor
Äter helst: Skaldjur
Lyssnar på: Bruce Springsteen och 
Ulf Lundell
Reser gärna till: New York
Motto: Värna om egentid!
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Det är vi som 
är Axelssons!

Bästa läget och 
barnvänligt! 
I bra läge, hörntomt mot skogen, kan vi 
nu erbjuda denna 1,5-plans villa i centrala 
Skepplanda. Ett bra val för barnfamiljen 
med gångavstånd till skolor och 
lekplatser. Fyra sovrum och stora ytor. 
Uteplats i sydväst. Garage och förråd på 
tomten. Nya E45 och pendeltåget gör det 
enkelt att pendla.
Välkommen hit! 132 kvm. 

Pris 1.495.000:- utgångspris
Visas 14/4. Ring för bokning
Bärs Lid 8

Mobil: 0705-377 619

Skepplan
da

Renoverat
Välkommen till detta speciella hus i 
Lödöse nära varvet och älven. 
Tillbyggd entré och nytt kök och badrum. 
Tre sovrum, toalett och stor hall på 
övre plan och öppen planlösning med 
vardagsrum och kök i entréplan. 
Stor källare med många möjligheter. 
Nära till nya pendeln.
Välkommen på visning! 145+55 kvm. 

Pris 1.200.000:- utgångspris

Mobil: 0705-377 619

Lödöse

Bästa läget!
Välkommen till denna välplanerade villa 
med underbart läge som gränsar till det 
nya området Ekeberg. Stor och rejäl tomt 
om ca 2800 kvm ger plats för både lek 
och spel. Villan är i gott skick och erbjuder 
stora möjligheter till egen prägel. 
Panna fr 2003. Badrum fr 2004.
Ska ses och upplevas på plats. 115 kvm. 

Pris 1.550.000:- 
Visas 16/4.

Mobil: 0727-316 360

Lödöse Se gärna våra 
samtliga 46 

objekt på vår 
hemsida!

www.axelssonsfast.se

Funderingar på att 
sälja ditt hus i vår?

Då är det dags att boka 
tid för en värdering nu.

0303-74 66 90

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


