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Det är vi 
som säljer 
bostäder i 
ditt område.

Hans GötestamHans Götestam

0303-74 66 90 • www.axelssonsfast.se

Mer än bara mäklartjänsten

Birgitta StrömBirgitta Ström

ALE HÅLANDA
Vackert belägen lantgård med skog, total areal ca 43 ha. Fördelat på 26,5 ha 
skogsmark, 12,1 ha inägomark, 6 ha skogsimpediment mark, och jakträtt. Äldre 
1,5-plansvilla om ca 126 kvm boarea. Pris 3.200.000:- eller högstbjudande.

Gård med skog

– Ganska stort faktiskt. 
Många som jag har varit i 
kontakt med har sagt att 
de ska stå på startlinjen på 
onsdag.

Är det många som föran-
mält sig?

– Nej, men det hade vi 
inte räknat med heller. Vi 
har några från Trollhät-
tan, Kungälv och faktiskt en 
från Skåne som har anmält 
sin medverkan. Den stora 
mängden kommer dock att 
göra sin anmälan och betal-
ning i Älvängens Kulturhus 
strax innan start.

Har du provåkt banan?
– Ja, och det är abso-

lut ingen enkel bana. I stig-
ningen upp mot Starrkärrs 
kyrka är det inga problem 
att komma upp i maxpuls, 
sedan blir det lite lättare ner 
mot Alafors. Vinden avgör 
hur jobbigt det blir på gång- 
och cykelbanan till Älväng-
en och från bommen och upp 
till finishen vid Maden är det 
svagt uppför hela tiden.

Vad är en tänkbar seger-
tid?

– Jag tror att eliten 
kommer att åka loppet på 
35-37 minuter.

Är det något som bekym-
rar er i arrangörsgruppen 
inför onsdagskvällen?

– Nej, allting känns bra. Vi 
kommer att ha ett 20-tal väg-
vakter som skyddar åkarna i 
korsningar. Vi hoppas också 
att allmänheten är behjälp-
lig och håller fri väg för 
åkarna.

Vad vet ni om vädret?
– Prognosen ändrar sig 

hela tiden, men hur som 
helst hoppas vi slippa undan 
den värsta blötan. I sådant 
fall kan det bli otäckt halt 
för deltagarna.

JONAS ANDERSSON

…Bengt Johansson, OK Alehof, 
som nu på onsdag arrangerar Ale-
loppet på rullskidor med start i 
Älvängen.

Hur verkar intresset inför premiär-
upplagan av Aleloppet på rullskidor?

Vi säljer 
Sveriges
bästa
fönster

Elitfönster blev bäst i test 
enligt Råd & Rön (nr 7, 2005). 
Elitfönster EFH fick ”...bäst resultat
och var det enda som höll vad det 
lovade när det gäller värmeförluster.” 
Välkommen att prata fönsterekonomi med oss!

331-007

        Sveriges enda Svanenmärkta kökstillverkare.

ÄLVÄNGEN, ÅKAREVÄGEN
ÖPPET: VARDAGAR 7-17, LÖRDAGAR 9-13. TEL 075 241 7050 (lokal samtalskostnad)

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

För utförlig kampanjinformation se www.beijerbygg.se
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Vi bjuder påVi bjuder på 
aluminium!aluminium!


