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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
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BEKVÄMT BOENDE I ETT PLAN

Fräscht modulenthus om 132 kvm. Byggt 1991. 
Trädgårds- och naturtomt om 6985 kvm. Solig altan 
i etage om ca 40 kvm. Fastigheten är vackert
lantligt belägen med ca. 10 min. till Älvängen, 40 
min. till Gbg. 

Pris 1.950.000:-/hbj. Mäklare Hans Götestam 
0303-74 66 90  Mobil: 0708-28 90 29

SKEPPLANDA

1:A SURTE

1:a högt belägen ovanför Surte centrum. Låg avgift och ca 10 min till 
Göteborg. Ljust vardagsrum/sovalkov med fräscha golv och tapeter. 

Kaklad toalett med duschkabin, kök med kyl och spis. 
Vån. 3/3. 32,3 kvm. Avg. 1.442:- 

Pris 430.000:-/hbj. Mäklare: Fredrik Hellberg 
0303-74 66 90  Mobil: 0702-33 32 33

CENTRALT
KUNGÄLV

Centralt belägen BR-
radhus. Två våningsplan
om 4 rum och kök 81,5 
kvm. Gillestuga i källare 
med öppen spis samt 
Hobby/förrådsutrymmen.
Barnvänlig utemiljö med 
stora innergårdar och 
välskötta gräsmattor för
lek och samvaro. 
Lekplatser fi nns i området, 
nära till skola och dagis .
Gångavstånd till Centrum. 
Månadsavgift: 4.072:-

Pris 1.500.000:-/hbj. Visas: 25/8 boka visningstid Mäklare Hans Götestam
Axelssons Fastighetsbyrå 0303-74 66 90  Mobil: 0708-28 90 29

TOMT I NATURSKÖNA 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 och förverkliga sin dröm. 

Pris 550.000:-/hbj. Mäklare: Fredrik Hellberg 
0303-74 66 90  Mobil: 0702-33 32 33

ALAFORS

NÄRA

DET M
ESTA

KUNGÄLV. Tisdagen den 
8 september startar 
en kurs som vänder sig 
till par som vill vårda 
sin relation och skaffa 
verktyg för en varaktig 
kärlek.

Kursen arrangeras 
av Kungälv/Ale famil-
jerådgivning i samråd 
med studieförbundet 
Sensus.

– Vi välkomnar par 
i alla åldrar som bor i 
respektive kommun, 
säger familjerådgivare 
Majsan Malmvall.

PREP (The prevention and 
relationship enhancement 
program) är namnet på den 
kurs Kungälv/Ale familjeråd-
givning bjuder in till och som 
hålls på Kvarnkullen i Kung-
älv. Ansvariga kursledare är 
Kerstin Berfenhag, Majsan 
Malmvall och Bo Jonsson.

– Kursen vänder sig till 
par som vill fördjupa, stärka 
och vårda sin relation. Syftet 
är att ge deltagarna verktyg 
och modeller för en varaktig 
kärlek, säger Majsan Malm-
vall.

Inte par i akut kris
Kursledarna vill betona att 
kursen inte vänder sig till 
par som är i akut kris, de är 
välkomna att söka till famil-

jerådgivningen i vanlig ord-
ning.

– Deltagarna kommer att 
få miniföreläsningar, kon-
kreta tips och tid att arbeta 
med frågor och övningar. 
Det handlar inte om terapi 
utan snarare friskvård. 

Möta fler par
Det är första gången som 
PREP arrangeras i våra kom-
muners familjerådgivning. 
Uppkomsten grundar sig i att 
familjerådgivarna vill kunna 
möta fler par och pröva att 
arbeta med par i grupp med 
ett professionellt framtaget 
material.

– Det är ett genuint kurs-
material som paren får med 
sig. Kursen bygger på att se 
möjligheter i relationen och 
inte problem, säger Bo Jons-

son.
Kursen är konkret med 

förutbestämda teman. För-
väntningar på varandra och 
förhållandet, konfliktmöns-
ter som kan ödelägga, för-
låtelse och försoning, hän-

givenhet och förpliktelse är 
några av de områden som 
kursen fokuserar på.

– De par som är beredda 
att satsa lite tid och som har 
den rätta viljan kommer defi-
nitivt att ha behållning av den 

här kursen. Vi kommer att 
träffas varannan vecka för att 
deltagarna ska få chansen att 
reflektera och ha tid för var-
andra mellan gångerna, säger 
Majsan Malmvall.

Sista anmälan är den 31 

augusti och görs till Kung-
älv/Ale familjerådgivning.

– Kurs som ger verktyg för varaktig kärlek

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En kurs som ger verktyg för varaktig kärlek startar tisdagen den 8 september och arrange-
ras av Kungälv/Ale familjerådgivning i samråd med studieförbundet Sensus.

Majsan Malmvall. Bo Jonsson.

Kerstin Berfenhag.

Friskvård för parrelationertioner
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