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Mer än bara mäklartjänsten. Arvskiften ••  Bodelningar  ••  Bouppteckningar  ••  Deklara-
tioner ••  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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Gott om svängrum

Nu erbjuder vi en villa med utmärkt läge för barnfamiljen. Gillar du/dina barn att rida så 
har ni nära till Jennylunds ridklubb. Gediget och centralt beläget hus som genomgått en 
hel del stora renoveringar. Rymligt med bla. 4st sovrum. 145 kvm Boa och 73 kvm Bia. 

Pris 2.330.000:-/hbj. Visas: Ring för bokad visning.
Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-74 66 90.

Vi har 2:an 

Mycket snygg lägenhet med hög takhöjd 
som ger volym i rummen. Centralt med 
närhet till allt och endast en halvtrappa 
upp. Vån. 1/3. 50 kvm. Avg. 2.365:- 

Pris 1.295.000:-/hbj. 
Visas: Ring för bokad visning.
Mäklare: Jan Erik Axelsson 
0303-925 00

Bo på landet

Mysigt bostadshus om 85 kvm boarea, 3-4 rum och kök i 1,5 plan med källare. Uthus 
och garage på stor tomt om 2924 kvm. Vackert lantligt belägen med sol hela dagen.   

Pris 1.175.000:-/hbj. Visas: Boka visningstid.
Mäklare: Hans Götestam 0303-74 66 90

Bohus

Skepplanda

Naturskönt läge

En mindre villa med en vacker kuperad 
trädgård.Stor tomt på 3355 kvm. Boyta 
98 kvm.Garage och förrådsbyggnad samt 
växthus.

Pris 1.490.000:-/hbj. 
Visas: Ring för bokad visning.
Mäklare: Jan Erik Axelsson 
0303-925 00
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Kurt Flodin – redo för ännu 
en båtmässa i Göteborg!

Han var ordförande för Föreningen Bevara Repslagarbanan i 13 år.
Kurt Flodin kommer alltid att förknippas med repslagning.

På fredag är han och kollegorna på plats när Båtmässan invigs i Göteborg, 
men han drömmer om att få slå rep i Stockholm när Vicotria gifter sig.

Var hittar vi repslagarna 
på Båtmässan i år?
– I V-hallen, veteranbåtshal-
len. Det är samma hall som 
förra året, fast lite längre in. Vi 
får inte vara för nära ingången 
eftersom vi riskerar att korka 
igen entrén när alla stannar för 
att se repslagning.

Vilka förväntningar har ni 
inför årets mässa?
– Vi hoppas att det ska bli lika 
bra som tidigare år. Tillsam-
mans med bland andra Väst-
kustens Träbåtsförening utgör 
vi en intressant del av Båtmäs-
san 2010.

Hur viktig är den för er?
– Båtmässan i Göteborg är den 
viktigaste delen av vår utåtrik-
tade verksamhet. Här har vi en 
bra möjlighet att ge våra part-
ners och sponsorer ett attrak-

tivt program tillbaka. Vi vet 
att alla uppskattar en inbju-
dan till fredagens VIP-kväll. 
Det känns bra att kunna er-
bjuda det.

Hur hamnade ni där?
– Vårt engagemang för Ostin-
diefararen har banat väg för oss. 
Vi har varit med sedan 1994 
med undantag för något år. 
Från början ingick vi i SOIC:
s monter (Svenska Ostindis-
ka companiet). Vi gjorde bra 
reklam för oss och sedan dess 
har vi blivit inbjudna varje år. 

Varför fascineras så 
många av repslagning?
– Gamla hantverk som demon-
streras på riktigt vinner upp-
märksamhet och beundran. 
Äldre människor i tidsenliga 
kläder och i en doft från svunna 
tider. Helheten fascinerar.

Ni har rest jorden runt 
och demonstrerat ert 
hantverk i samband med 
Osindiefararen Göthe-
borgs världsturné. Vad 
händer i år?
– Årets besök på Marinfesti-
valen i Halmstad var en succé 
och dit kommer vi att återvän-
da. I år växer festivalen och 
2011 kommer den bli ännu 
större. Det känns bra att få 
vara med från början. Vi får 
mycket bra förutsättningar av 
arrangören.

Vad missar du inte på 
Båtmässan?
– När Sjöräddningssällskapet, 
en ideell organisaiton, berät-
tar om livräddning är jag på 
plats.
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Namn: Kurt Flodin.
Ålder: 73.
Bor: Alafors.
Familj: Gift med Gun, barnen 
Lennart, Kenneth och Jan 
med familjer.


