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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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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

Villaalternativ i Bohus

Parhus med charm men behov av omsorg. Bekvämt avstånd till affärer och 
kommunikationer. Något för förstagångsköparna eller den som vill bo bra till en rimlig 
kostnad. 85 kvm Boa + 40 kvm Bia. 

Pris 1.190.000:-/hbj. Visas: Ring för bokad visning.
Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-74 66 90.

Charm
igt

parhus

Kungälv
2:a med utsikt över sta’n! 

Trevlig genomgångslägenhet med balkong 
i väster. Vacker utsikt över Kungälv. Vån. 
4/6, hiss. 68 kvm. Avg. 3.304:- 

Pris 690.000:- /hbj. Visas: Ring för 
bokad visning.
Mäklare: Jan-Erik Axelsson 
0303-925 00.

Skepplanda

Nu börjar allvaret i AIFAIF
Det är minst sagt många bollar i luften för Christer Larsson.

Ahlafors IF:s årsfärske tränare är också fotbollsinstruktör till yrket.
I lördags började det gulsvarta äventyret med första träningsmatchen.

Nu är kulan i luften, hur 
var första träningsmat-
chen mot IFK Trollhättan.

– Skönt att få börja spela 
boll. Vi gör en rätt så bra 
första halvlek, ställer om och 
skapar chanser. Tyvärr får vi 
ingen utdelning. Istället gör 
de 1-0 på straff och sedan 
även 2-0 på samma sätt. 
Michel Berntson-Gonza-
les reducerar i slutet av mat-
chen på matchens tredje 
straff. De har lite större 
bollinnehav än oss och 
vinner nog rättvist.
Ni har många tränings-
matcher inplanerade. Hur 
tänker du?

– Just nu är det viktigt att få 
komma igång. Det har varit 
frustrerande att inte kunna 
spela boll. Vi ska nöta in en 
ny spelidé som bygger på 
4-2-3-1. Det är en moder-
nare form av fotboll och ett 
system som jag tror kommer 
att passa truppen. Det är 
nästan ett måste idag för 
att inte komma i nume-

rärt underläge på mittfältet. 
Många lag går mot det här 
spelsättet, så det är bara att 
hänga med.
Känslan efter snart tre 
månader i Ahlafors IF?

– Jag har 
en positiv 
känsla. Det 
enda som 
oroar är 
att vi inte 
har kunnat 
träna ute 
särskilt 
många gånger, men det 
finns ju fler klubbar som har 
haft samma problem.
Vad utmärker den guls-
varta truppen?

– Det finns en stark vilja att 
vara med och göra något 
bra. Mixen av talang och 
rutin ser också bra ut. Visst 
önskar man alltid en eller 
två spelare till för att öka 
konkurrensen. 
Spelare som har impone-
rat?

– Det finns många begåv-
ningar att utveckla. I första 
träningsmatchen vill jag 
lyfta fram Andreas Skån-
berg som visade klassen i 
målet.

Vilka OS-
grenar 
missar du 
inte?

– Ishockey 
och skidskytte 
gillar jag 
skarpt.
I vilka grenar 

tar vi guld?

– Jag tror vi blir farliga i 
sprint. Sen kan både Char-
lotte Kalla och Marcus Hell-
ner fixa något bra.
Varför är en konstgräs-
plan så viktig?

– Det ger helt andra förut-
sättningar. På sikt är det ett 
måste om man ska hänga 
med i utvecklingen. Att inte 
kunna spela träningsmatcher 
på hemmaplan är ju ingen 
direkt fördel...

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Christer Larsson.
Ålder: 48
Bor: Trollhättan.
Familj: Ensamstående.
Yrke: Fotbollsinstruktör på 
idrottsprogrammet, Magnus 
Åbergsgymnasiet i Trollhättan.
Stjärntecken: Vattuman.

Text: Per-Anders Klöversjö
Foto: Allan Karlsson och Per-Anders Klöversjö

Jag tror vi blir farliga i 
sprint. Sen kan Charlotte 
Kalla och Marcus Hellner 

säkert fixa något bra.
Christer Larsson 

om Sveriges OS-chanser


