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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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För Barnfamiljen
Fristående 1,5-plansvilla med sep. garage och 
förråd. 6 rum och kök om ca. 135 kvm boarea. Villan 
är bra belägen i trevligt villaområde, nära service, 
skola och kommunikationer.. 

Pris 1.250.000:-/hbj. Boka visningstid
Mäklare Hans Götestam, 0303-74 66 90

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

Vackert utsiktsläge
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, Birgitta Ström 
0303-74 66 90

Skepplanda

Surte

Alvhem

Vill du få bra 
betalt för din 

bostad?
Just nu har vi stor 

efterfrågan på 
villor i Skepplanda 

samt bostadsrätter på 
Gruvåsvägen i Älvängen. 

Välkommen att 
kontakta oss om du 

går i säljtankar!

Yasmine går i mammas fotspår
1983 var det mamma Jill Olander som kandiderade till Göteborgs Lucia.

I år är det Yasmines tur att sprida värme och vacker sång i stadens luciatåg.
Nästa lördag vet vi om det blir den 19-åriga Alvhemstjejen som får bära ljuskronan.

Hur kom du med i 
Göteborgs luciatrupp?
–Mormor skickade in ett 
brev. Jag har ingen aning om 
vad hon skrev, men jag var 
en av 60 tjejer som kallades 
till sångprov. Det var väldigt 
avslappnat och långt ifrån 
det man ser på Idol. Vi var 21 
tjejer som gick vidare från den 
första uttagningen och dag två 
väntade intervjuer, sångträ-
ning i grupp och personliga 
presentationer. Jag räknade 
inte med att gå vidare, men 
svävade på moln för en stund 
när mitt namn lästes upp.

Det finns en stolt luci-
atradition i familjen, 
eller hur?
– Ja, det är faktiskt sant. Min 
mamma Jill ingick i Göteborgs 
luciatrupp 1983. Faktum är 
att hon också var kandidat 
nummer 3, precis som jag 
är i år. Dessutom utsågs min 
storasyster Nathalie till Ale 
Lucia 2004. Jag var med som 
kandidat 2007, samma år 
som Emma Samuelsson från 

Skepplanda kröntes till ljus-
drottning.

Vilken är din favorit 
bland alla jullåtar?
– Jag älskar ”Det brinner en 
stjärna”. På blogg.gp.se/lucia 
kan man se ett klipp där vi 
framför just den låten. På 
bloggen får man också se lite 
grann om vad som händer 
bakom kulisserna varje dag.

Hur ska du fira jul?
– Vi har som tradition att gå 
en morgonpromenad runt 
Kungsgårdens golfbana då vi 
har med oss glögg och pep-
parkakor. När vi kommer 
hem väntar en mysig grötfru-
kost. Vid två-tiden kommer 
släkten hem och då väntar 
Kalle Anka, julmat och allt 
annat som hör aftonen till. På 
kvällen spelar vi spel tillsam-
mans.

Vad står överst på 
årets önskelista?
– En ny kamera. Den jag har 
nu är på väg att gå sönder. Jag 
älskar att ta kort och fånga 

ögonblick i livet.

Hur ska en representa-
tiv lucia vara?
– Givmild och ödmjuk. Hon 
behöver inte alls vara blond 
och det säger jag inte bara 
för att jag själv är mörkhårig. 
Att hon har utstrålning och 
sprider en positiv stämning är 
också viktigt.

Har du någon fram-
tidsdröm?
– Det är att få jobba med 
musik. Det är det jag brinner 
för.

Vem skulle du vilja 
se som hela Sveriges 
lucia?
– Min mamma, som jag ser 
upp till oerhört mycket. Hon 
är en stark människa som 
alltid är beredd att hjälpa 
andra människor och som 
inte sätter sig själv i första 
rummet.

FOTNOT. Kröningen av Göteborgs 
Lucia äger rum lördagen den 12 
december på Liseberg.
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Namn: Yasmine Olander.
Ålder: 19.
Bor: Alvhem.
Familj: Mamma, pappa, två 
bröder och en syster.
Stjärntecken: Oxe.
Studerar: Tog i somras stu-
denten på Ale gymnasium 
där hon gick naturvetenskap-
ligt program med musikin-
riktning.
Lyssnar helst på: Lars Win-
nerbäck.
Intresse: Musik och dans.
Motto i livet: Fånga dagen.


