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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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Bo i naturnära omgivningar - Bohus
Ett mycket trevligt hus om 83 kvm.

Öppen spis med kasset och vedspis i kök. Tre sovrum. Badrum med
massagedusch. Stor altan med kvällssol. Separat tvätt i byggnad om 23

kvm. Stallbyggnad med 3 boxar med sadelkammare. Garage.
Pool på 4,20 m i diameter på tomten

Pris 1.725.000:- /hbj.
Mäklare Birgitta Ström; Ring för bokad visning 25/8

Axelssons Fastighetsbyrå 0303-746690  Mobil: 0705-218580

2:A BOHUS
2:a om 54,5 kvm på första våningen, centralt 
belägen i Bohus med närhet till service och 

kommunikationer. Ca 15 min till Göteborg. Vån. 
1/3. 54,5 kvm. Avg. 2.807:- 

Pris 395.000:-/hbj. 
Mäklare: Fredrik Hellberg 

0303-74 66 90  Mobil: 0702-33 32 33

3:A BOHUS
Söker du en rymlig lägenhet på första åningen, 

kanske med en balkong? Då har vi den här. 
Centralt belägen i Bohus. Vån. 1/3. 74 kvm. 

Avg. 2.591:- 

Pris 530.000:-/hbj.
Mäklare: Fredrik Hellberg 

0303-74 66 90  Mobil: 0702-33 32 33

Nära till det mesta - Surte
Ljus, fi n och välplanerad lägenhet  om 4 rok på 
våning 5, med härlig utsikt och balkong! Omtyckt 
förening. Mitt i Surte centrum med närhet till 
service, affärer och
kommunikationer. 94,5 kvm. Avg. 3.938:- inkl. 
värme, VA och kabeltv. 

Pris 1.075.000:-/hbj. Ring för bokad visning 
27/8 & 31/8. Mäklare Birgitta Ström
0303-746690  Mobil: 0705-218580
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ÄLVÄNGEN. Under segel-
fartygens tid åtgick det massor 
med tackel och tåg för att driva 
fartyget. Dessutom ägnade ofta 
sjömannen sin fritid till sjöss 
med att arbeta med rep. 

Man gjorde olika arbeten 
i form av knopar och diverse 
flätningar, så kallade sjömans-
arbeten eller sjömaning.

Sjömännen ombord på 
segelfartygen gjorde i huvud-
sak sina egna verktyg som 
verktygspåsar, sjösäckar, 
segelmakarhandskar, nålhorn, 
splitsverktyg med mera. Ibland 
roade man sig med att göra 
vackra arbeten bara till pryd-
nad. Genom arbetenas kvalitet 
och konstnärliga utformning 
kunde man få hög status.

Påtning eller tränsning 
var ett vanligt sätt att skydda 
verktyg, flaskor och annat 
mot slitage och för att ge ett 
bra grepp.

I denna utställning får vi se 
många vackra sjömansarbeten, 
som fint klädda flaskor och 
dekorativa smycken av Ewa 
Thormählen, samt grövre 
saker som dörrmattor och 
fendrar, klockstroppar med 
mera gjorda av knopargänget 
på Repslagarmuseet.

Ewa Thormählen, vars far 
var sjöman, mönstrade själv 
på M/S Gripsholm på 70-talet 
(som legitemerad sjukgym-
nast). Resan var mycket lärorik, 
med det som gjorde djupast 
intryck på Ewa var mötet med 
”de breda pojkarna på däck” 
som var ena hejare på att slå 

knopar och knyta makramé. 
Där vaknade hennes intresse 

för sjömansarbeten. Speciellt 
klädda flaskor blev hennes spe-
cialitet. Under årens lopp har 
hon tillverkat cirka 120 flaskor, 
både stora och små. Mönstret 
kan variera i oändlighet. Det 
är bara fantasin som sätter 
stopp. Flaskans form och Ewas 
humör för stunden påverkar 
mönstret. Man kan lugnt påstå 
att det inte klirrar i Ewas bar-
skåp.

Sedan barnsben
Christoffer Åström, anställd 
som ansvarig för repslageriet 
på Repslagarmuseet, har alltid 
sen barnsben varit intresserad 
av rep och knopar. Som slöjd-
lärare har han ofta använt sig 
av de materialen i sin under-
visning. Sedan tre år tillbaka 
har han lett knopkurser på 

Repslagarmuseet. Intresset för 
dessa kurser har varit större än 
museet har kunnat tillgodose. 

I denna utställning kan vi 
ta del av Christoffers och hans 
elevers arbeten, såsom nyckel-
ringar underlägg, prydnader, 
smycken, fendrar, en jättestor 
dörrmatta i tjärad hampa, 
stora klockstroppar till skepps-
klockor. Säg vad man inte kan 
tillverka av garn och rep.

Vernissage äger rum 
onsdagen den 2 september 
och invigningstalare är Tore 
Berghamn, vice ordförande 
i Utbildnings- och kultur-
nämnden. På vernissagedagen 
närvarar Christoffer Åström 
och en del av hans elever. Ewa 
Thormählen kan först närvara 
på Repslagardagen lördagen 
den 19 september.

Utställningen pågår till och 
med den 2 oktober.         ���

Sjömaning på Repslagarmuseet
– Dekorativa knopar och sjömansarbeten

Dekorativa knopar och sjömansarbeten visas på Repslagar-
museet med start den 2 september och en månad framåt.

–
Priserna gäller endast hos Coop Konsum t o m 30/8 2009 eller så långt lagret räcker.

29)=S

149kS

Grillad kyckling
Ca 925 g. 
Priset gäller vid köp av 
andra varor för minst 150:-

Vanilj wienerbröd 
EGET BAGERI
80 g, jfr-pris 62:50/kg.

15k
3 för 

Kycklingfiléer
GULDFÅGELN
Frysta. 1000 g. 

49)=S

VECKANS
ERBJUDANDE

FRÅN TV

Färsk fläskfilé
DANMARK KANON-

PRIS!

69)=K

Risifrutti
Välj mellan olika sorter.
165-175 g, jfr-pris 40-42:42/kg.

Män som hatar kvinnor 
DVD
Ord.pris 179:-/st.

35k
5 för

VECKANS
ERBJUDANDE

FRÅN TV

VECKANS
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FRÅN TV


