
NÖDINGE. Sveriges 
ledande mäklarkedja, 
Svensk Fastighetsför-
medling har utsett sina 
främsta bobutiker och 
bästa mäklare.

Alebutiken placerade 
sig på den prestige-
fyllda "Topp-20-listan" 
och Monica Carlsson 
utsågs till den bästa 
kvinnliga mäklaren.

Det är utmärkelser 
som värmer även ett 
glödhett mäklarkontor 
mitt i vintern.

– Vi hamnade på 17:e plats 
och det är en fantastisk fram-
gång med tanke på konkur-
rensen. Att sedan Monica blev 
kedjans nionde bästa säljare, 
och den främsta kvinnan, är 
grädde på moset, säger Ale-
butikens ägare, Lars-Erik 
Eriksson.

2006 var ett suveränt år 
med mäklarögon sett. Svensk 
Fastighetsförmedling slog 
nytt rekord och förmedlade 
över 200 hem i Ale. En ökning 
med 15%. Flest affärer var 
Alebutikens, Monica Carls-
son, med och signerade.

– Det har gått av bara farten 
och jag är inte mycket för sta-
tistik så utmärkelsen kom som 
en glad överraskning, säger 
hon.

Skälen till framgången är 
många. Enligt henne själv 
beror det främst på att Ale 

är en expansiv kommun med 
mycket nyproduktion, vilket 
bidrar till omflyttning och 
inflyttning. Monicas kollegor 
har däremot fler argument.

– Monicas engagemang är 
nyckeln. Hon tar sig tid för 
både kunden och säljaren, 
berömmer Krister Nilsson, 
mäklare på Alekontoret.

Att tillhöra en stor mäk-
larkedja är självfallet också en 
trygghet. Dessutom arrange-
ras många säljtävlingar under 
året, vilket sporrar det täv-
lingsinriktade kontoret i Ale.

Gillar utmaningar
– Ja, det är ingen hemlighet 
att vi gillar utmaningar och att 
mäta oss med övriga kontor. 
Det svetsar samman oss lokalt 
och idag är vi ett suveränt team 
här i Nödinge. Det är också 
ett skäl till att 2006 blev vårt 
bästa år någonsin, både för 
kontoret och Monica, säger 
Lars-Erik Eriksson.

Sveriges ledande mäklar-
kedjas bästa kvinnliga säljare 
2006 har en intressant bak-
grund. Hon har precis avver-
kat sina första tio år i yrket, 
innan dess var Monica frisör 
i 20 år.

– Fast drömmen har hela 
tiden varit att bli mäklare, 
men det tog tid att ta steget 
och skola om sig.

Har du någon nytta av 
dina erfarenheter från fri-
söryrket?

– Ja, det tror jag faktiskt. I 
båda fallen så handlar det om 
att möta människor och skapa 
relationer. Min bakgrund kan 
låta ovanlig, men jag tror 
inte att den är helt fel, svarar 
Monica.

Hon säljer från Nödinge 
och norrut i Ale. Ett av hennes 
specialområden genom åren 
har varit Maden i Älvängen. 
Där förmedlade hon nyligen 
den dyraste fastigeten – hit-
tills. Ett Madenhus för 1,8 
miljoner kronor.

– Det låter ofattbart, men 
det var ett fantastiskt fint 
objekt. Själv kan jag tycka att 
det låter som väldigt mycket, 
men det säger jag också. Jag är 
helt ärlig när jag säljer husen. I 
det här fallet blev det budgiv-
ning och då stiger alltid priset, 
sådant rår man inte över.

Ser du någon personlig 
egenskap som ger dig en 
fördel gentemot konkur-
renter?

–Det skulle väl vara att jag 
har ett bra privatliv med en 
förstående man och att tiden 
med barn på dagis är över. Det 
gör att jag sällan har några 
tider privat att passa.

Fotnot.
Marknadsandelarna för mäklarna i Ale 
20061231 var.
Svensk Fastighetsförm: 40,9%
Fastighetsbyrån: 28,2%
M2: 7,8%
Skandiamäklarna: 5,7%
Auktion & Fastighet: 4,6%
Mäklarhuset: 2,8%
Övriga: 10%
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Vi har öppet hus tisdagen 20 februari kl 15.00–18.00.

Kom gärna in och se hur vi har det.

Du får njuta av vacker musik spelad av Emma Nordlund och

goda semlor med kaffe. Fiskdamm för barnen.

Varmt välkommen!

Välkommen till vårt nyöppnade 
rådgivningskontor på Ale Torg 12
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Nordea, Ale Torg 12
0771-224488
nordea.se

Susanne Svantesson, Sara Svensson och Helene Eklund

Det är vi 
som säljer 
bostäder 

i ditt 
område. Hans Götestam

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN

LANTLIG IDYLL.  ÄLVÄNGEN / KOLLANDA.
Visas söndag 5/11. Boka visningstid!

Röd stuga med vita knutar, ombyggd och tillbyggd 2000 till 
sex rum och kök om ca 100 kvm boarea. Separat garage-
byggnad med snickarbod. Fastigheten är vackert belägen 
på stor, avstyckningsbar naturtomt om 4287 kvm. Pendel-
avstånd både till Kungälv och Alingsås. Pris: 1.500.000 eller 
bud. Mäklare: Hans Götestam, mobil 0708-28 90 29.

0303 - 74 66 90
www.axelssonsfast.se

Linda Johansson

0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

ÄLVÄNGEN, MADEN
Villa i det populära  Maden med utsikt över barnvänlig innergård med 
lekplats från köksfönstret. 113 kvm fördelat på kök, vardagsrum i fi l, 
allrum/sovrum, badrum, gästtoalett och grovkök på nedre plan. Två sovrum 
på övervåningen, ett stort som kan avdelas till två rum. Bra läge närmast 
garagen. Insynsskyddad altan i väster och trädgård på baksidan. 
Garage i länga Pris 1.395.000:- eller bud. Visning den 24/2 ring för bokning

Med utgångspunkt i his-
torier och bilder från sitt 
eget liv guidar Marie Nils-
son Lind sin publik genom 
ämnen som man inte alltid 
talar om; depression, ut-
brändhet och jakten efter 
lycka. Till sin hjälp har hon 
ett piano och en overheadpro-
jektor. I ”Välkommen till mitt 
liv 2”, som visas i Ale gym-
nasiums teatersalong tisda-
gen den 27 februari, bjuder 
Marie Nilsson Lind på till-
bakablickar på sin barndom 
och uppväxttid blandat med 
reflektioner kring livet som 
det ser ut idag. Marie Nils-
son Lind förmedlar sina er-
farenheter på ett sätt som är 
både öppenhjärtigt, sakligt 
och självironiskt. 

Föreställningen är en upp-
följare till hennes mycket 
uppskattade föreläsning 
”Välkommen till mitt liv” 
från våren 2005 som fick ett 
enormt genomslag. 

– Att stå på scenen är en 
del av mitt liv. Det ömsesidi-
ga utbytet mellan mig och pu-
bliken skapar ett behov av att 
förmedla känslor, tankar och 
andra meningsfullheter, säger 
Marie Nilsson Lind. 

 Marie Nilsson Lind har 
under drygt 20 år varit en del 
av Ainbusk, som textförfatta-
re, kompositör, musiker och 
artist men framträdde som 
sångerska för första gången 
under föreläsningen Välkom-

men till mitt liv. Ainbusk har 
satt upp tio shower, turnerat 
runt landet flera gånger och 
släppt flera skivor.

I ”Välkommen till mitt liv 
2” använder hon sig av musik – 
sin egen, Nina Simone, Tom 
Waits, Barbro Hörberg med 
flera – men den största delen 
av föreställningen är Maries 
berättelse.

– Det kommer att handla 
om konkreta tips som lättar 
upp! Jag lovar, ingen kväll blir 
den andra lik! Och i denna så 
kallade ”performance-upp-
levelsen” kan vad som helst 
hända! Låtom oss skratta, 
bryta ut och bryta ihop, till-
sammans! Låtom oss mötas, 
välkommen, åter igen, till 
mitt liv, säger Marie Nilsson 
Lind.

Marie Nilsson på 
turné till Ale

Marie Nilsson Lind har under 
drygt 20 år varit en del av 
Ainbusk.
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Monica Carlsson kedjans 
bästa kvinnliga mäklare

Monica Carlsson var förra årets bästa kvinnliga mäklare hos 
Svensk Fastighetsförmedling i Sverige.

Svensk Fastighetsförmedling:


