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Mer än bara mäklartjänsten. Arvsskiften • Bodelningar • Bouppteckningar 
Deklarationer • Energideklarationer • Fastighetsförmedling • Gåvobrev • Lösöreauktioner 
Röjning och städning • Samboavtal • Skatteberäkningar • Testamenten 
Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00 • Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

ALAFORS

I centrala Alafors ligger 
denna tomt om ca 800kvm 
med närhet till det mesta. 
Högt läge med vy över 
ängar och härlig kvällssol. 
Här fi nns möjlighet för 
den som vill bygga att 
förverkliga sin dröm.

Det är vi som är Axelssons!
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PrisJ550 000:-/hbjJ•JRingJörJbokadJvisning
Mäklare:JFredrikJHellbergJ0303-74J66J90,J0702-33J32J33

Vacker

utsi
kt

BOHUS

Charmigt parhus med vyer 
och härlig kvällssol från 
altanen. Bekvämt
avstånd till affärer och 
kommunikationer. Något 
för förstagångsköparna
eller den som vill bo bra till 
en rimlig kostnad. 76 kvm.

PrisJ1 100 000:-/hbjJ•JRingJörJbokadJvisning
Mäklare:JFredrikJHellbergJ0303-74J66J90,J0702-33J32J33

Vy över 

fästn
ingen

BOHUS

1:a med kokvrå om 32 kvm 
på våning 4/5 med hiss. 
Bra förstalägenhet eller 
övernattningslägenhet med 
låg avgift, bra belägen i 
populärt bostadsområde 
nära kommunikationer och 
service.

PrisJ300 000:-/hbj JAvgJ1 499:-/mån
Mäklare:JHansJGötestamJ0303-74J66J90,J0708-J28J90J29

Först
a

bosta
den!

Blivande hästgård 
på strandtomt

Lantligt belägen fastighet om 
ca 2,1 ha åkermark med litet 
skogsparti samt strandlinje till 
Gårdsjön. Förhandsbesked 
från kommunen ang. 
byggnation av 1-1,5-
plansvilla utan källare om 190 
kvm boarea, samt stall/
garagebyggnad om 200 kvm.

PrisJ495 000:-/hbj JJ•JRingJörJbokadJvisning
Mäklare:JHansJGötestamJ0303-74J66J90,J0708-J28J90J29

NYGÅRD

NÖDINGE. Intresset för 
Vättlefjällsvandringen 
ökar för varje år som 
går.

I år var det 910 per-
soner som fullföljde 
den 25 kilometer långa 
vandringen, varav 155 
gick KortVättlen på 15 
km.

– Nästa år firar Vätt-
lefjällsvandringen 35-
årsjubileum och då ska 
vi spränga tusengrän-
sen, säger OK Alehofs 
Ove Karlsson, huvud-
ansvarig för arrang-
emanget.

Den 34:e Vättlefjällsvand-
ringen genomfördes sönda-
gen den 3 maj, bara åtta dagar 
efter att den stora skogsbran-
den brutit ut.

– Vi kunde genomföra 
vandringen som planerat. 
Det var bara den sista kilo-
metern innan Dammekärr 
som vi fick leda om. Flertalet 
vandrare tyckte emellertid 
att den nya sträckningen var 
trevligare och ansåg att den 
borde vara kvar även i fram-
tiden, säger Ove Karlsson.

Över 300 personer vand-
rade för första gången och 
av dessa förstagångsvandrare 

var 67 procent kvinnor.
– Glädjande är att allt 

yngre nu väljer att vandra. 
Allt fler kommer från Göte-
borg och det i sin tur gör att 
allt fler väljer Vättlestugan i 
Angered som startplats, för-
klarar Ove Karlsson.

Fem personer har i obru-
ten svit genomfört samtliga 
34 Vättlefjällsvandringar 
(25 km), nämligen Carina 
Andersson, Hans Elge-
brand, Olle Jörgensen, 
Bror Olausson och Magnus 
Uppström. 

I år tilldelades Svettdrop-
pen, utmärkelsen för 30 vand-
ringar, Jan-Ingvar Anders-

son och Markku Autio. 25 
vandringar har genomförts 
av Elvy Börjesson, Kjell 
Lysholm och Annika Pers-
son, vilka belönades med en 
tavla med motiv från Svälte-
kärr i Vättlefjäll.

– Nästa år är det 35-års-
jubileum. Anmälan är redan 
öppnad och då har vi gett oss 
den på att  vi ska nå målet 
med tusen vandrare som 
sattes upp för tre år sedan, 
avslutar Ove Karlsson.

Intresset för Vättlefjälls-
vandring ökar stadigt
– Och nästa år sprängs tusengränsen?

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

910 personer fullföljde årets Vättlefjällsvandring som tradi-
tionsenligt ägde rum första söndagen i maj. Det var perfekt 
vandringsväder, drygt tio grader varmt och torr terräng.

Kreativt tänkande. Representanter från nio länder fick "provsmaka" pedagogiken som utbild-
nignen Unga entreprenörer i Nya Europa erbjuder.

Entreprenörsutbildning på export
ALE. Ale kommun tar 
steget ut i Europa med 
sitt utbildningskoncept 
Young Entrepreneurs in 
new Europe (YEE).

Partners från nio länder 
träffades i veckan för att 
diskutera framtiden.

– Det ser lovande ut. I 
år kör vi på Krokholmen 
som vanligt, men redan 
nästa år kan Moldavien 
vara aktuellt, säger Ales 
projektledare, Kjell Lund-
gren.

Idag pratar nästan alla om 
vikten av entreprenörskap. I 
Ale har man sedan länge jobbat 
med frågorna och en viktig del 
är den uppmärksammade ut-

bildningen YEE som har ut-
vecklats ihop med Göteborgs-
regionen och ett engelskt lä-
rarteam. Nu har Ale finsli-
pat konceptet ytterligare och 
efter en utvärdering av Göte-
borgs Universitet är allt klart 
för export.  Partners från kom-
muner och universitet i Fin-
land, Ryssland, Estland, Lett-
land, Polen, Tyskland, Italien, 
Moldavien och England sam-
lades i veckan som gick. Län-
derna fick ta del av kriterierna 
och förutsättningarna för att 
få genomföra YEE-utbild-
ningen i sitt hemland.

– Ales koncept är unikt och 
det gläder mig att fler länder 
nu får möjligheten att arrang-

era utbildningen på hemmap-
lan. Det här är ett sätt att ge 
ungdomar verktygen att möta 
en framtid fylld av fantastis-
ka möjligheter i ett gräns-
löst Europa, säger professor 
Roger Mumby Croft.

Förverkligas detta är Väst-
sverige att gratulera.

– Vinsten för oss är att vi 
kan erbjuda ännu fler ungdo-
mar internationella utbild-
ningsmiljöer med en hög nivå, 
säger kommunstyrelsens ord-
förande Jarl Karlsson.

Redan nästa år kan Molda-
vien bli det land som får stå 
som värd för utbildningen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ


