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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

Det är vi som är Axelssons!
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Bäst i raden
Soutterrängvilla med trevlig 
planlösning, nytt kök och 
badrum med hög standard, 
överbyggd altan i söder och 
nybyggd balkong i väster med
utsikt över Älvdalen. Lugnt 
läge med närhet till natur, 
service och kommunikationer 

Pris 1.750.000:-/hbj. Mäklare Hans Götestam 0303-74 66 90  0708-28 90 29
Visas 11/10 boka visningstid.

Lantlig idyll
Gedigen och väl 
omhändertagen 1 1⁄2 plansvilla 
med källare. Kombinera 
landets alla fördelar, 
såsom närhet till bär- och 
svampmarker samt badsjöar, 
med ett behagligt avstånd till 
stan. Stort dubbelgarage,
kanske något för dig som är 
bilintresserad? 107 kvm Boa + 
67 kvm Bia.

Pris 1.050.000:-/hbj. Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-74 66 90, 0702-33 32 33
Visas 13/10 boka visningstid.

SURTE

För familjen
Söker du det där rätta läget 
för dig och familjen? Då har 
vi det här! Trevligt 2 pl hus 
på hörntomt, med altan i 
västerläge.  131 kvm
boyta.Gångavstånd till 
buss,tåg,affärer och skola. 

Pris 2.475.000:-/hbj. Mäklare: Jan Erik Axelsson 0303-925 00 

YTTERBY Villa lottenlund
Kliv in genom den röda 
ytterdörren och upplev husets 
atmosfär och hemtrevnad. Nu 
har ni möjlighet att förvärva ett 
unikt boende! Charmigt
nyrenoverat hus med anor 
från sekelskiftets början. 
Centralt belägen men ändå 
nära till skog och natur. Måste 
verkligen ses! 135 kvm Boa + 
99 kvm Bia.

Pris 2.650.000:-/hbj. Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-74 66 90, 0702-33 32 33

SURTE

HÅLANDA

SÅLDSÅLD

Gunilla har tagit 
sikte på VM i Indien

Gunilla Wallengren är Hålandas export till världsidrotten.
Nyligen blev den 30-åriga rullstolsåkerskan uttagen till VM i Indien, 

som avgörs i slutet av november.
Förmodligen blir det också en satsning över Paralympics i London 2012.

Vilken person beundrar 
du mest?
– Det är jättemånga, men jag 
svarar Usain Bolt. Det är den 
ultimata friidrottaren både 
fysiskt och psykiskt. Han har 
nått så långt man kan och är 
perfekt i sitt utövande. Dess-
utom är han charmig och 
verkar ha distans till det han 
håller på med.

Vem är din bästa vän?
– Framförallt är det min fäst-
man. Sedan har jag en tjej-
kompis vid namn Åsa Lind-
strand. Vi har växt upp ihop 
och det är en kamrat som 
verkligen ställer upp i vått 
och torrt.

Vad är lycka för dig?

– Lycka för mig är att lyckas 
med det omöjliga. Att vinna 
över sig själv helt enkelt.

Har du någon dröm du 
vill för-
verkliga?
– Idrottsmäs-
sigt är det att 
slå världsre-
kord, vinna 
Paralympics 
och ta VM-
guld.

När drog du en lögn 
senast?
– Det var nog ett tag sedan 
och i så fall var det en vit 
sådan, som inte var särskilt 
dramatisk. Jag är nog en 
ganska ärlig person.

Har du hamnat i poli-
sens straffregister 
någon gång?
– Nej, jag har faktiskt klarat 
mig. 

Din 
käraste 
ägodel?
– Det är min 
tävlingsrull-
stol.

Vad gör du 
helst en lördagskväll?
– Den tillbringar jag tillsam-
mans med Robert. Vi myser 
tillsammans och tittar på en 
bra film. Det är skön avkopp-
ling. TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Veckans Profil får välja åtta siffror mellan 1-30, som utgör frågor som personen får 
svara på. Han eller hon har på förhand ingen aning om frågornas innehåll.

Namn: Gunilla Wallengren.
Ålder: 30.
Bor: Hålanda.
Familj: Fästmannen Robert 
Fjällblad. Mamma Iris, pappa 
Lars-Eric, samt mina två syst-
rar, Madeleine och Erika.
Yrke: Föreläsare. Utbildad 
hälsovetare.
Stjärntecken: Oxe.

Lycka för mig är att 
lyckas med det omöjliga. 
Att vinna över sig själv 

helt enkelt.


