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v Utgångspris 2 900 000:-

v 7 rok, varav 5 sovrum

v Boyta 166 kvm, biyta 27 kvm

v Tomt 850 kvm Sluttning

v Byggt 1984
v Adress: Länsmansvägen 25

v Visas sön 25/3 13.00-14.00

Stor välplanerad slutningsvilla, högt insynsskyddat läge, mitt i centrala Älvängen! Stora generösa

utrymmen i huset. En fastighet med många möjligheter som privatbostad/kontor. Närhet till dagis och

skolor. Bra kommunikationer till Göteborg. Bokade visningar. Ring för tid. Tel: 0303-746250

Webbnr: 5410-1068

ÄLVÄNGEN

v Utgångspris 3 400 000:-

v 5 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 125 kvm, biyta 40 kvm

v Tomt 58 000 kvm Naturtomt

v Byggt 1992
v Adress: Färdsle 140

v Visas enl ök.

Hästgårdsdröm i Skepplanda med underbart och fritt lantligt insynsskyddat läge. Fräsch och

välplanerad 1-plansvilla med vidbyggt garage med stort fint nybyggt stall med 5 boxar. Ett tillfälle för dig

som vill ha naturen som granne. Bokade visningar. Ring för tid. Tel: 0303-746250 Webbnr: 5410-0850

SKEPPLANDA

v Utgångspris 875 000:-

v 4 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 73 kvm

v Tomt 2 992 kvm

v Byggt 1968, ombyggt 1998

v Adress: Grandalen 715

v Visas sön 1/4 13.00-14.00

På naturskönt läge med naturen som granne ligger denna mindre villa på naturtomt om 2992 m2.

Isolerad gäststuga med värme, stor härlig altan i söderläge. Närhet till badsjö. Bokade visningar. Ring

för tid. Tel: 0303-746250 Webbnr: 5410-1088

SKEPPLANDA

Vi gör det enklare
att byta bostad.

Just nu har vi stor 
efterfrågan på villor 
och bostadsrätter 
i Ale. Älvängen 0303-74 62 50

ATT HYRA
Toppenlokal 110 kvm. 

Centralt i Älvängen
Bredband, lufkonditionering, nyrenoverad, ledig omgående

Ring och kolla!
0707-43 58 00 / 0303-74 68 00

ÄLVÄNGEN. Med 
saltstänka bad och 
gräsklippning kopp-
lar vård- och omsorgs-
nämndens nya ordfö-
rande av. 

Eva Eriksson har 
sedan 80-talet varit 
politiskt aktiv och nu 
har hon tagit ännu ett 
steg på ansvarsskalan.

– Det är mycket 
annorlunda, säger hon.

Hon är född och uppvuxen i 
Surte på 50-talet. På den tiden 
var hon mest intresserad av att 
hänga nere vid idrottsplat-
sen eller titta på bandymat-
cher. Hennes mamma arbe-
tade dessutom som bibliote-
karie så böcker var något som 
intresserade henne redan som 
barn. 

– På senare tid har det tyvärr 
blivit allt mindre böcker och 
mera papper, säger Eva Er-
iksson. 

Hon erkänner att det var 
alldeles för länge sedan hon 
öppnade en bok så den senast 
påbörjade boken minns hon 
inte ens titeln på. Men när hon 
läser så blir det gärna decka-

re och romaner och en favo-
ritförfattare är nobelpristaga-
ren Leon Uris och boken Röd 
gryning. Hon ser oförskämt 
fräsch ut för sin ålder och 
bilden av en färgstark person 
lyser i genom allt mer. Det 
politiska intresset började när 
hon blev fackligt engagerad 
för Kommunal i början på 80-
talet. Sedan dess har hon varit 
involverad i olika nämndupp-
drag, suttit i kommunstyrel-
sen och är nu också ordföran-
de i s-kvinnor i Bohus.

– Politiken tar upp mycket 
av min lediga tid, säger Eva 
Eriksson. 

Men på något sätt verkar 
hon trivas med att ha många 
bollar i luften och gränsen 
mellan arbete och fritid har 
för länge sedan suddats ut. 
Vid sidan om sitt ordförande-
uppdrag i vård- och omsorgs-
nämnden arbetar hon som 
undersköterska på Kungälvs 
sjukhus.

– Jag har varit där i 31 år, 
och det är himla roligt. Det 
har jag alltid tyckt, säger Eva 
Eriksson. På geriatrik- och re-
habavdelningen för strokepa-
tienter möter hon alla möjliga 
människor och där kommer 

hon så nära man kan komma 
en människa på många sätt. 

– Man testar sig själv, man 
måste vara proffsig och ge ett 
bra bemötande. Vissa av pa-
tienterna genomgår en per-
sonlighetsförändring efter st-
roken och det är jobbigt för 
den drabbade men också för 
anhöriga, säger hon.

När det är dags att koppla 
av åker hon gärna till sin som-
marstuga i Göteborgs skär-
gård och sitter och filosoferar 
ute på klipporna eller klipper 
gräsmattan.

– Jag tycker om att gå och 
klippa gräset på min tomt. 
Det tar ett par timmar men 
då rinner samtidigt tankarna 
av mig, säger Eva Eriksson.

Salta bad är en annan fri-
tidssysselsättning, och sä-
songen börjar så tidigt som 
möjligt och slutar så sent som 
möjligt.

– Förra året var det nog 
bara 12 grader i vattnet, det 
var i början på maj, säger Eva 
Eriksson.

Eva Eriksson (s) har 
tagit ännu ett steg i 
den politiska karriären 
och är nu ordförande 
för Vård- och omsorgs-
nämnden – ett uppdrag 
hon gillar även om hon 
trivs som bäst i som-
marstugan i Göteborgs 
skärgård.

EVA ERIKSSON
Namn: Eva Eriksson
Familj: Ensamstående
Bor: Lägenhet i Surte
Ålder: 49 
Yrke: Undersköterska
Politiskt huvuduppdrag: Ordfö-
rande i Vård- och omsorgsnämn-
den och företräder Socialdemokra-
terna i Ale.

Eva Eriksson (s), ny ordförande i Vård- och omsorg

"Förr läste jag böcker nu 
är det mest papper"

OPOLITISK
Silvia Rydberg

silvia@alekuriren.se


