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Det är vi 
som säljer 
bostäder i 
ditt område.

Hans Götestam

0303-74 66 90 • www.axelssonsfast.se

Mer än bara mäklartjänsten

Birgitta Ström

Lantligt

Bohus ca 2 km från Jennylund.
Något för den hästintresserade! 4 hästboxar, sadelkammare, litet kontor i samma 
byggnad. 10 minuters skrittväg till Jennylund. Promenadavstånd till badsjö. Natur-
reservat inpå knuten. Mysigt hus om 83 kvm. Öppen spis , vardagsrum i vinkel. 
Tre sovrum. Nyrenoverat badrum med massagedusch. Stor altan med kvällssol. 
Gäststuga och stort garage. Pris 1.575.000:- som utgångsbud.

Centralt läge

2:A SURTE
Mycket trevlig lägenhet om 55,5 kvm boarea. Bra läge i Surte med närhet till kom-
munikationer och service. Genomgående ljusa färger och helkaklat fint badrum. 
Visst uppfräschningsbehov.  Avgift 2.126:- inkl värme och vatten, kabeltv. 
Vån. 2/2. Pris 500.000:- utgångspris. Ring för bokad visning.

Blivande hästgård!?

Alvhem, Ramstorp
Ett mycket vackert läge. Mark om 3,5 hektar. Stor ladugård,som lätt kan inredas 
till  lämpligt stall eller annan form av verksamhet. Boarea 41 kvm + oinredd vind. 
Är i behov av renovering. Pris 1.475.000:- som utgångsbud.

Vill du bo bekvämt och modernt med 
naturen omkring dig och samtidigt nära 
till stad och shopping?

I anslutning till Vättlefjälls naturområde med gångavstånd till 
Surtesjön bygger vi 43 nya fräscha lägenheter på 2-4 rum och 
kök med yta från 58 till 98 kvm. Lägenheterna får balkong eller 
uteplats och garage kommer att fi nnas i källarplan.
Preliminär infl yttning hösten 2009. 

Vill du veta mer? Hör av dig till:
Solveig Strand, säljansvarig
Telefon: 031-704 56 09
E-post: solveig.strand@riksbyggen.se

Utsiktsläge i Bohus

Oktobers sista dag, 
onsdag den 31:e, 
samlades Aktiva Se-

niorer i Kungälv till månads-
möte. Denna dag hälsades 
inte bara medlemmarna väl-
komna utan även sångaren 
Roland Utbult. Han börja-
de med en sång som hette 
”Sommarpsalm”. Den gav 
oss, som det senare visade sig 
i mycket av Rolands framfö-
rande, tankar om vår sköna 
natur och om livets gåva att 
vara tacksam för. 

Sedan berättade han lite 
om sin bakgrund och upp-
växt på Öckerö i Göteborgs 
skärgård. Hans familj Utbult 
hade i generationer varit fis-

kare och var så fortfarande. 
Roland ville emellertid stu-
dera och  även om hans far 
skämtsamt frågade om det 
var nödvändigt så uppmunt-
rades han till detta.

Om hans musikalitet var 
ett arv fick vi ingen upp-
lysning om, men att den 
var stor fick vi tydliga bevis 
på genom de sånger och 
visor han sjöng och spelade. 
Piano, gitarr och dragspel 
hanterades skickligt. Han 
läste även små underfundi-
ga dikter om människor på 
Öckerö och andra platser. 

Roland Utbult berättade 
också livfullt och med stor 
glädje om det arbete i Rädd-
ningsmissionen som han var 
involverad i. Räddningsmis-
sionens arbete gäller hemlö-
sa, udda människor, frihets-
berövade och inte minst barn 
till fångar. De har fältarbe-
tare som åker runt på natten 
för att fånga upp människor 
i nöd. De har också två café-
rörelser där man kan få kaffe 
och smörgåsar om man inte 
har pengar. 

Räddningsmissionen ”er-
bjuder” människor att ge 
gåvor, men Göteborgs 
kommun stöttar deras verk-
samhet liksom den också gör 
för Stadsmissionen, Fräls-

ningsarmén med flera.
Roland Utbult spelade 

och sjöng sedan igen. Hans 
kristna livssyn tecknade han 
i flera sånger som hade glada 
och ibland kända melodi-
er. Han sjöng bland annat 
en välkänd Elvislåt med den 
äran. Extranumret blev den 
finstämda ”Omkring tiggarn 
från Luossa”.

Så fick vi som vanligt gott 
kaffe och bröd och insam-
lingsbössorna gick runt. Idag 
fick Räddningsmissionen 
gåvan och Roland Utbult 
skänkte sitt gage, så det blev 
en fin summa. Meddelan-
den och lottdragning avslu-
tade dagen.

Roland Utbult gav oss en 
god tanke när han berättade 
om de utslagna i samhället: 
Om du träffar på någon och 
inget kan göra för honom/
henne, säg ”Hej” så har du 
sett din medmänniska som 
oftast känner sig underlägsen 
alla andra. 

Låt oss se på varandra 
och säga ”Hej”! Till Roland 
Utbult säger vi hej och 
varmt välkommen åter!

Ingrid Monie

Roland Utbult underhöll 
hos Aktiva Seniorer

Roland Utbult sjöng och spe-
lade på Aktiva Seniorers må-
nadsmöte förra onsdagen.


