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Mer än bara mäklartjänsten.    Deklara-
   Röjning och 

  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
  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.

Centralt i Kungälv
Underbara solnedgångar med utsikt över Kungälv. Stor altan och bästa läge! Ett påkostat 
och välplanerat bostadsrätts radhus som är något utöver det vanliga. I avgiften om 
6.609:- ingår varmhyra, kabeltv och garageplats. 115 kvm boarea. 

Pris 1.775.000:-/hbj. Visas: Ring för bokad visning. 
Mäklare: Birgitta Ström 0303-74 66 90.

Älvängen

Tillf
älle

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.

Nödinge

SÄLJ INTE HUSET…
förrän du har sänkt dina driftkostnader.

Vi hjälper dig med en energibesiktning 
med termografering och en fuktkontroll 
samt en energideklaration som gäller 
i 10 år. 

Utnyttja ROT-avdraget när du gör dina 
förbättringar samtidigt som du sänker 
dina driftkostnader och höjer värdet på 
din villa.

Kontakta oss redan idag! Tel 0303-647 40.

Fullt drag när Lennart drar fram
Han är musiker och underhållare på heltid.

I fjol var Lennart Thorstensson ute på 190 olika uppdrag.
Nästa söndag leder dragspelets mästare Skratta & Sjung i Starrkärrs bygdegård.

Varför har Skratta & Sjung 
blivit en sådan succé?
– Folk älskar att skratta och 
att sjunga. Det har besökar-
na till våra program verkligen 
fått göra och då kommer det 
mycket folk. Arrangemangen 
har varit riktigt trevliga och 
gemytliga och så hoppas vi att 
det ska förbli.

Vilken är din bästa allsång?
– ”En gång jag seglar i hamn” 
är en melodi som publiken 
alltid sjunger med i. En annan 
personlig favorit är ”Sambo-
rombon”.

Vilken är din favoritartist 
inom den svenska musikkå-
ren?
– Jag har framförallt två ar-
tister som jag tycker är ra-
sande skickliga. Jan-Olof An-
dersson från Skaraborg är en 
fantastisk gitarrist som dess-
utom sjunger väldigt bra. 
Sedan gillar jag Per Sörman 
som tolkar Dan Andersson på 

ett utomordentligt sätt.

Om det inte blivit dragspel 
vilket instrument hade du då 
spelat?
– Då hade jag gärna spelat 
piano. 

Vilken årstid föredrar du?
– Våren måste jag säga. Jag 
älskar när solen kommer och 
vi får anledning att sjunga 
vårsånger.

Vad gör du 
helst en ledig 
helg?
– Jag tycker 
det är skönt att 
bara koppla av, 
ta en prome-
nad i Fontin 
runt Svarte 
mosse och sedan äta en god 
middag. Jag gillar att gå på 
program också. I lördags un-
derhöll jag i Rönnäng och 
fick sedan förmånen att lyssna 
till Tomas von Brömssen. Det 

var en härlig dag!

Vem vill du ska vinna Melodi-
festivalen på lördag?
– Det var en svårare nöt att 
knäcka. Jag är inget fan av 
schlagermusik måste jag er-
känna och följer inte med 
så jättenoga. Jag håller med 
Claes Eriksson om att Melo-
difestivalen är världens störs-
ta barnprogram.

Vilket lag vinner fotbollsall-
svenskan?
– Jag tror och 
hoppas på IFK 
Göteborg. Det 
var nära redan i 
fjol så i år blir 
det nog guld.

TROR SOM LENNART

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

VECKANS 

PROFIL

Namn: Lennart Thorstensson.
Ålder: 65.
Bor: Kungälv.
Yrke: Musiker och underhållare.
Stjärntecken: Skytt.
Aktuell: Som ledare för "Skrat-
ta och sjung".

Jag tror och hoppas på 
IFK Göteborg. Det var 

nära redan i fjol...


