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Sandra Alvenby är 
redan en mästare
Sandra Alvenby, 19, tog studenten i somras och till skillnad från många avlade 

hon omgående gesällprovet. Den 2 november mottog hon beviset på sina 
yrkeskunskaper under festliga former i Göteborgs konserthus.

Yrkesprovet för frisörer innehåller idag åtta olika moment 
och du måste behärska samtliga.

Vem bjuder du helst på 
middag och vad bjuder 
du på?
– Just nu skulle jag vilja bjuda 
hem mina föräldrar för de har 
inte varit i min lägenhet än 
och självklart serverar jag min 
taccopaj.

Vad gör du om tio år?
– Då driver jag förhoppnings-
vis en egen salong någonstans 
i Ale. Det är en utmaning jag 
ser fram emot.

När grät du senast?
– Hmm, för två veckor sedan 
var jag lite ledsen, men jag 
brukar faktiskt inte gråta så 
jag tror inte jag gjorde det då 
heller.

Om du fick makten i Ale 
vad skulle du då för-
ändra?
– Jag skulle gjort om arkitek-
turen, särskilt i Älvängen cen-
trum. Sedan skulle jag byggt 
fler ungdomslägenheter. Det 
är det verkligen ont om.

Nämn tre saker du inte 
kan vara utan.
– Mobilen, saxen och min 
pojkvän.

Vad gör dig riktigt rädd?
– Kackerlackor! Jag är även 
rädd för spindlar, men fram-
för allt kackerlackor tycker 
jag är riktigt otäcka.

Nämn tre tv-program du 

inte kan missa.
– Idol på TV4 och Greys Ana-
tomy i Kanal 5. Det är faktiskt 
de enda jag kan komma på. 
Jag kollar inte särskilt mycket 
på tv.

Vad skrev du i ditt 
senaste SMS och vem 
var det till?
– Det var till Filip, min pojk-
vän. Han undrade om du 
hade varit här och gjort in-
tervjun så jag svarade: ”Nä, 
men han kommer på lunchen. 
Puss puss”.
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Namn: Sandra Maria Alvenby
Ålder: 19
Bor: Lägenhet i Älvängen
Familj: Pojkvännen Filip.
Fritid: Spelar fotboll i Skepp-
landa BTK.
Dröm som liten: Fotbollsproffs.
Drömresa: Söderhavet
Utbildning: 3-årig frisörut-
bildning, tog studenten i juni.
Bäst med frisörjobbet: ”Att 
få skapa med händerna”.

Sandra Alvenby är frisör på Klippstudion i Nödinge. I samband med studenten 
avlade hon yrkesprovet för gesällbrevet. Förra måndagen mottog hon utmärkelsen.
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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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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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