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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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För barnfamiljen

1,5-plansvilla om 113 kvm med insynsskyddad tomt, 
bra belägen i det populära Madenområdet, med närhet 
till natur, skolor, kommunikationer och service. Garage i 

länga och förråd i trädgården.  

Pris 1.295.000:-/hbj. Visas Boka visningstid
Mäklare: Hans Götestam 

0303-74 66 90, 0708-28 90 29

ÄLVÄNGEN

Sol hela dagen

Trevlig enplansvilla med källare 69 + 69 kvm. Byggd 
1949, omdränerad 2003, fasadbyte, tilläggsisolering, 

fönsterbyte, takbyte 1980. Sep. garage på stor tomt om 
1435 kvm. Bra belägen i lugnt villaområde nära service 

och kommunikationer. 

Pris 1.250.000:-/hbj. Visas: Söndag 18/10 
boka visningstid. Mäklare: Hans Götestam 

0303-74 66 90, 0708-28 90 29

NOL

För barnfamiljen

Trevligt 1,5-plansvilla om fem rum och kök, med 
källare och vidbyggt garage. Centralt belägen i lugnt 

villaområde nära service och kommunikationer.   

Pris 1.450.000:-/hbj. Visas: Söndag 18/10 
boka visningstid. Mäklare: Hans Götestam 

0303-74 66 90, 0708-28 90 29

ÄLVÄNGEN

Knådar liv i stela 
muskler och leder

Stela nackar och tennisarmbågar tillhör vardagen för Arto Lassuri.
På mottagningen i Bohus hjälper han folk som har ont i muskler och leder.

Fritiden ägnas åt bandy och trots ett målvaktsförflutet 
i ”Vildkatterna” är det idag tjänstgöring hos IFK Kungälv som gäller.

Välj en sak som du 
skulle vilja förändra i 
samhället?
– Mer pengar till folket.

Vilken är din käraste 
ägodel?
– Cykeln. Jag gillar att cykla 
och dessutom är det en 
utomordentligt bra tränings-
form.

När grät du senast?
– Det var så sent som i lör-
dags när Sverige förlorade 
VM-kvalmatchen borta mot 
Danmark med 1-0. Då kom 
det faktiskt en liten tår.

Tror du på Gud?
– Ja, det gör jag nog. Jag 

går visserligen inte i kyrkan 
regelbundet, men någonting 
finns där uppe.

Tror du på 
ett liv efter 
döden?
– Nej, det 
gör jag inte.

En sak i 
livet du 
skulle vilja 
ha ogjort?
– Det skulle i så fall vara att 
jag sjöng på musiklektio-
nerna.

Vilket är ditt favorit-
plagg?
– Jag har ett par jeans som 

är fantastiskt sköna och som  
jag gärna har på mig.

Vad på frukostbordet 
kan du inte 
vara utan?
– Kaffet! Jag 
älskar kaffe-
tåren och jag 
vaknar inte 
till liv förrän 
jag har fått 
i mig första 
koppen. Det 

är ett måste till frukosten.

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: Arto Lassuri.
Ålder: 49.
Familj: Hustrun Tarja, barnen 
Mia, 22, Emma och Malin, 17.
Yrke: Rehabiliteringsterapeut.
Stjärntecken: Fisk.

Jag älskar kaffetåren 
och jag vaknar inte till 
liv förrän jag har fått i 

mig första koppen.


