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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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Alvhem-Bullerbykänsla
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:/hbj. Boka visningstid.
Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-74 66 90, 0702-33 32 33

Mysig 2:A
Trevlig lägenhet om 54 kvm, bra 
belägen i lugnt område nära natur,
service och kommunikationer.  
Vån. 1/2.  Avg. 2.764:- 

Pris 500.000:-/hbj
Boka visningstid.
Mäklare: Hans Götestam
0303-74 66 90, 0708-28 90 29

Vi har köpare 
som söker:

Lägenheter
på Gruvåsvägen, Älvängen

Villa
i centrala Älvängen

4:a
i Surte

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 1.150.000:-/hbj.
Boka visningstid.
Mäklare: Hans Götestam
0303-74 66 90, 0708-28 90 29

Bohus
Surte

Ales egna lussemamma
Det är inte julafton utan snarare luciadagen som står i fokus 

för Gunilla Johansson i decembermörkret.
För Ales egen lussemamma pågår förberedelserna sedan länge.

Det är mycket som ska ordnas innan kommunens 57:e ljusdrottning 
kan krönas i Furulundsparken.

En jultradition du inte 
kan vara utan?
– Att få ta del av julbordet 
tillsammans med nära och 
kära. Vi är aldrig hemma på 
jul, men julbordet finns där 
alltid. Ena året är vi hos svär-
mor och svärfar, för att året 
därpå fira jul hos min syster. 
Julgran tycker jag också är 
viktigt att ha.

Vilken är den finaste 
jullåten enligt dig?
– Strålande jul. Den har varit 
en favorit sedan min syster 
var med i Borås Lucia.

Vem skulle du vilja 
se som hela världens 
lucia?
– Min systerdotter och tilli-
ka mitt fadderbarn Cathari-
na Rengensjö. Hon är precis 
som min mamma var. Dörren 
är öppen för alla och hon 

bjuder på det hon har. Cat-
harina skulle dela med sig av 
sin själ om det var möjligt. 

Vad står överst på 
årets önskelista?
– Vi byter 
inte julklap-
par, men en 
heldag i stan 
tillsammans 
med famil-
jen skulle 
jag uppskatta 
mycket. Vi 
skulle kunna gå på bio och 
sedan äta middag på en mysig 
restaurang.

De tre viktigaste 
sakerna på julbordet?
– Köttbullar, skinka och 
rödkål. Gärna en bit lax också, 
fast då ska den vara varmrökt. 
Sill äter jag däremot inte.

Om du tvingades göra 
en julklapp på egen 
hand, vad skulle det bli 
då?
– Då skulle jag brodera något, 
troligen en julvepa med kors-

stygn.

Vilket är 
det smas-
kigaste 
julgodi-
set?
– Knäck. Det 
skall dock 

vara ljus sirap, det är viktigt.

Vem skulle du vilja se 
som årets julvärd i tv?
– Bengt Magnusson. Han är 
lugn, sansad och fridfull att 
lyssna på.

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 Johansson.
Ålder: 45.
Bor: Torp, Alafors.
Arbete: Utbildningssekrete-
rare på vuxenutbildningen.
Stjärntecken: Våg.

Då skulle jag brodera 
något, troligen en 

julvepa med korsstygn.

Ett måste på julbordet.Ett måste på julbordet.


