
alekuriren  |   nummer 8  |   vecka 9  |   201012

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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Barnfamiljens dröm!
Håll med om att det är jätteviktigt att även 
ungarna trivs!? Maden är som gjort för 
barnfamiljen. Här är det aldrig långt till 
kompisar och skolor. Välomhändertaget 
hus med ett av de bästa lägena som 
genomgått ett antal renoveringar de 
senaste åren, bara till att fl ytta in! 113 
kvm boarea + 5 kvm biarea. 

Pris 1.595.000:-/hbj. 
Visas: Ring för bokad visning.
Mäklare: Fredrik Hellberg 
0303-74 66 90.

Bäst i raden!?
Söker du ett boende där de fl esta tunga 
renoveringarna är gjorda? Då har vi det 
du söker. Radhus näst längst in på gatan 
med ett av de bättre lägena i området, 
bekvämt avstånd till det mesta. Perfekt 
för förstagångsköparna eller den som 
vill bo bra till en rimlig kostnad. 110 kvm 
boarea. 

Pris 1.825.000:-/hbj. 
Visas: Ring för bokad visning.
Mäklare: Fredrik Hellberg 
0303-74 66 90.

Naturskönt & lantligt
Avstyckad gård med ett mycket vackert 
samt naturskönt och fritt läge.
Granne med naturreservat och 
Vättlefjällsleden. Stor mangårdsbyggnad 
med bl a stort kök i centrum, sep. 
matrum, braskamin för kalla kvällar i
vardagsrum, bergvärme. Ladugård om ca 
250 kvm. Isolerad bra gäststuga om
60 kvm, 2 rok samt WC med dusch.  

Pris 3.450.000:-/hbj. 
Visas: Ring för bokad visning.
Mäklare: Claes Tevell 0303-647 40  

Underbart läge

Detta hus om 179 kvm har ett underbart 
läge och mycket vacker tomt. Fem 
sovrum, vardagsrum samt allrum. Två 
badrum och stort nyare garage. Huset 
har stor potential men det behöver 
renovering. 

Pris 1.975.000:-/hbj. 
Visas: Ring för bokad visning. 
Mäklare: BIrgitta Ström 
0303-74 66 90.
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Slagkraftig golfare med klara mål
En vinst i Scandinavian Masters.

Det är vad Rikard Karlberg drömmer om den här säsongen.
Mer realistiskt är en seger på Challenge Tour eller Asien Tour.

Hur känns svingen?
– Jag har varit hemma i drygt 
två veckor och har bara 
kunnat haft slagträning tre 
gånger. Vid de tillfällena har 
det dock känts väldigt bra. 
Jag har nya klubbor vilka 
känns fantastiska. Sedan har 
det naturligtvis blivit några 
timmar vid puttmattan.

Vad står närmast på pro-
grammet?
– På fredag åker jag till Bang-
kok för att sedan resa vidare 
till Kuala Lumpur där det 
sker ett Asien Tour-kval till 
årets British Open. De fyra 
främsta på kvaltävlingen kva-
lificerar sig för majorn som 
avgörs i juli. Skulle jag kvala 
in till British Open vore det 
min hittills största framgång. 
Jag har också en Challange 
Tour-tävling i Nairobi och en 
Asien Tour-tävling i Burma 
inskrivet i tävlingskalendern. 
Till Sverige kommer jag inte 
igen förrän i mitten av april.

Hur har säsongen star-
tat?
– På den första Asien-tour-
tävlingen i Burma slutade 
jag 21:a. Veckan efter var det 
en ny tävling i Bangkok och 
då började jag väldigt bra 
och låg fyra efter den första 
rundan. Tyvärr blev jag mag-
sjuk och halkade ner till en 
slutlig 60:e placering.

Vad har du satt upp för 
mål i år?
– Jag ska vinna en tävling 
på antingen Challange Tour 
eller Asien Tour. Ett mer 
högtflygande mål är att jag 
ska försöka vinna Scandina-
vian Masters i Stockholm. 
Att ha ett sådant mål är något 
som verkligen taggar och 
sporrar mig.

Vad vill du främst för-
bättra i år?
– Visualiseringen inför varje 
golfslag. Det kommer mer 
och mer.

Om du inte spelat golf 
vad hade du gjort då?
– Bra fråga! Som liten drömde 
jag om att bli advokat, men 
det skulle jag aldrig kunna 
uppnå. Jag hade nog sysslat 
med golf i någon annan form, 
inte som tränare utan snarare 
i rollen som utvecklare av en 
golfklubb.

Vem är Sveriges idag 
bästa golfare?
– Henrik Stensson är den 
bäst rankade spelaren, så 
det står väl mellan honom 
och Robert Karlsson. Båda 
slår långt och är stabila runt 
greenerna.

Vad har du för framtids-
dröm?
– Det är att få vinna US Mas-
ters.
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Namn: Rikard Karlberg
Ålder: Fyller 24 i december.
Klubb: Ale GK.
Yrke: Golfproffs.
Stjärntecken: Skytt
Se hur det går för Rikard Karl-
berg på rikardgolf.com


