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En fantastisk resa 
som tagit slut
Han har varit med om en fantastisk resa med många oförglömliga ögonblick.

Som tränare bidrog Ulf Pettersson till Ahlafors IF:s 
osannolika klättring från ”sexan” till ”tvåan”.

I och med lagets degradering i höstas tackade ”Uffe” för sig, 
men det gulsvarta hjärtat fortsätter att slå.

Din käraste ägodel?
– Det lämpar sig inte att säga 
i tidningen, he he. Jag säger 
tv-apparaten.

Vad är lycka för dig?
– Det är att dela någon-
ting med sin 
käresta.

Vad gör du 
helst en 
lördags-
kväll?
– Åker till stan 
och äter en 
god bit mat.

Vilket är ditt favorit-

plagg?
– Det måste vara mina jeans. 
Jag går nästan alltid i jeans, 
förutom när jag befinner mig 
på Sjövallen. Då brukar trä-
ningsoverallen åka på.

Det roli-
gaste 
ämnet i 
skolan?
– Det var eng-
elskan.

Favoritmu-
sik i bilen?

– Kors i jösses, det var svårt! 
Det finns lite grann att välja 
bland, Bruce Springsteen och 

Uggla. Fast jag säger Cree-
dence Clearwater Revival. 

Har du någon dröm du 
skulle vilja förverkliga?
– Ja, det är att få åka till Thai-
land.

Vilken årstid föredrar 
du?
– Det är sommaren. Det är 
inget snack om den saken. 
Att sitta på uteplatsen en 
skön sommarkväll och tända 
grillen är underbart.
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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: Ulf Pettersson.
Ålder: 53.
Bor: Alafors.
Familj: Särbo, två barn.
Arbete: Tudor, Nol.
Stjärntecken: Våg.

Lycka är att dela 
någonting med 

sin käresta.
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Högt läge med vida vyer
1,5-plansvilla byggd 1932, tillbyggd 1974. 4 rum och kök om ca 80 kvm,

tomt om 1721 kvm. Högt läge med gångavstånd till Centrum med affärer, service 
och kommunikationer. 

Pris: 1.275.000:-/hbj. Visas: Ring för visning.
Mäklare: Hans Götestam 0303-74 66 90, 0708-28 90 29

Natursköna
omgivningar - Alvhem

Med otroligt vackert utsiktsläge fi nner ni 
denna härliga villa. Fräckt
vardagsrum med gjutjärnskamin och 
öppet i nock. Vackert kök med burspråk 
och köksö. Stort allrum, 5 sovrum och 2 
badrum. Vad mer kan man begära! Nya 
E 45:an med pendelstation i Alvhem skall 
vara klar 2012. 158 kvm.

Pris 2.175.000:- eller högstbjudande.
Ring för bokad visning den 4/11
Mäklare Birgitta Ström 0303-746690, 
0705-218580

2 byggklara 
tomter i Ytterby
Tillfälla att bygga ditt drömhus med lantligt 
läge och med cykelavstånd
till Ytterby centrum. Byggnaderna på 
bilden är förslag. 

Pris 695.000:-per tomt eller hbj.
Jan Erik Axelsson 0303-925 00

Inglasad balkong 
/uterum
Med bästa läget i området ligger denna 
stora, härliga och trevliga hörnlägenhet 
om 3 rok, boyta 85 kvm, med fritt läge 
och utsikt mot skogen samt inglasad 
balkong som är som ett uterum. Nära 
till skola, dagis, vårdcentral, bussar och 
grönområde. Vån. 2/4. Mån.avg. 4.632:- 
inkl. värme, va, sopor och kabeltv.
Visning: Ring för bokad visning.

Pris: 795.000:-/hbj. Visas: Ring för 
bokad visning.
Mäklare: Lars Staberg 0303-646 70  
0706-299 101
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