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Välj den mäklare 
som har köparna!

Fr vänster: Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Cecilia Alfredsson - mäklarassistent,  
Danijela Todorovic – mäklarassistent, Monica Carlsson - mäklare, Nadia Largo Westin - mäklare, 

Marie Engström – mäklare, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare

www.svenskfast.se

peabbostad.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - bostadsrätter
Nu har vi startat försäljningen av ytterligare 24 nya bostadsrätter i Ale. Bekväma bostads-
rätter med hiss och stor balkong eller uteplats i soligt västerläge. Välj bland 2-4 rok.
Projektpresentation: 20 okt kl. 11-13 hos Fastighetsbyrån på Göteborgsv. 80, Älvängen  
Kontakt: Lennart Olsson, tel. 0708-44 64 12, lennart.olsson@fastighetsbyran.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - radhus
Bo bekvämt i ett av våra 10 nya prisvärda radhus med äganderätt. Här bor du nära till 
natur och badsjöar, samtidigt som du tar dig till innerstan på bara 17 minuter med pendeln.
Tomtvisning: 20 okt kl. 11-13 på Mejerivägen, Nödinge     
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93, daniel.folke@peab.se

Visning på söndag!
Vi    stora balkonger

Mänskliga mötet i fokus
Det började med att Birgitta Augustsson besökte en konsert 

med Star for life 2011.
Nu har hon tagit det sydafrikanska utbildningsprogrammet till Ale kommun.

I tisdags nåddes en milstolpe med den färgsprakande 
föreställningen ”A touch of Africa”.

Hur kändes det att se 
Star for life uppträda till-
sammans med aleele-
verna?
– Helt fantastiskt! Man 
kände en enorm stolthet, 
värme och glädje. Nu fort-
sätter vi att implementera 
det sydafrikanska arbetssät-
tet på Ales högskolor, till 
att börja med genom olika 
workshops, men tanken är 
att det sedan ska genomsyra 
hela undervisningen. 

Vad kan vi lära av den 
sydafrikanska kulturen?
– Det är många saker, inte 
minst hur man hämtar 
energi och glädje genom 
musiken. Musik är något 
som verkligen förenar 
människor. Vi här i Sve-
rige tar mycket för givet och 
behöver ibland påminna 
oss om att uppskatta det vi 
har. Vi är ofta för ”mätta” 
och lägger för mycket fokus 
på vad vi borde göra, istäl-
let för att samla ihop oss och 
göra det vi drömmer om på 
riktigt. Det gäller att skapa 
en lagom ”hunger” för att 
motivera oss att satsa på det 

vi vill och där tror jag vi har 
mycket att lära från den syd-
afrikanska kulturen.

Är det någon speciell 
person som du vill lyfta 
i samband med Star for 
life?
– Star for life-coacherna i 
Ale, Mia Odlöw och Per-
nilla Sandgren har gjort 
ett fantastiskt arbete och så 
klart även körledaren Than-
diwe Mazibuko. 

Vad jobbar du med till 
vardags i Ale kommun?
– Jag ansvarar för det lokala 
utvecklingsarbetet inom 
sociala investeringar i Ale 
samt för forskningsdelen 
nationellt under SKL. Det 
handlar om tidiga insatser 
för våra barn och unga, ta 
hand om deras fysiska och 
psykiska hälsa och skapa en 
struktur för detta i det var-
dagliga arbetet. 

2009 var du med och 
byggde upp samverkans-
projektet SSPF (skola, 
socialtjänst, polis och 
fritid). Vad har det fått 

för effekter i Ale?
– Vi kan exempelvis se att 
kriminaliteten minskat, men 
även ett ökat omhänderta-
gande av socialtjänsten, som 
en effekt av att fler ”fångats 
upp”. Vi har fått en tydlig 
struktur för hur samverkan 
ska ske.

Vad driver dig i ditt 
arbete?
– Jag är genuint intresse-
rad av människor och mötet 
människor emellan. Jag vill 
vara med och skapa positiva 
förändringar och jag tror på 
det goda.

Star for life handlar 
mycket om musik, vad 
betyder musiken för dig?

– Jättemycket. Jag har alltid 
sysslat med sång och musik 
och har faktiskt sjungit i 
ett rockband. Musiken kan 
peppa, trösta och stimu-
lera och är så mycket mer än 
bara att uppträda på en scen. 

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Birgitta Augustsson
Ålder: 55
Bor: Göteborg
Familj: Gift med Mats, tre söner och två 
bonusbarn
Gör: Ansvarar för det lokala utvecklingsar-
betet inom sociala investeringar i Ale.
Bakgrund: Beteendevetare och sociolog
Aktuell: Som initiativtagare till samarbe-
tet mellan Ale kommun och det sydafrikan-
ska utbildningsprogrammet Star for life.
Intressen: Musik, Italien, umgås med 
familj och vänner
Lyssnar på: Opera, som Puccini, men 
även klassisk rock, Bruce Springsteen till 
exempel.
Äter helst: Älskar raggmunk (fast det är 
onyttigt)
Favoritresmål: Italien
Höstens höjdpunkt: Vår fl ytt från hus till 
lägenhet samt konserten med Star for life 
den 8 oktober. 
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Johanna Roos
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