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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

Utsiktsläge
Centralt belägen 2:a om 60,9 kvm i Surte. Nytt och fräscht i samtliga rum, bara till att 
fl ytta in! Dessutom har du ett underbart utsiktsläge. Vån. 4/6, hiss. Avg. 2.500:- inkl. 
värme, va, el samt kabel-tv. 
Pris 795.000:-/hbj. Visas: Ring för bokad visning. 
Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-74 66 90

Centalt med bästa läge i Nödinge
Detta hus om 179 kvm har ett underbart läge och mycket vacker tomt. Sex
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

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 barnfamiljen! 110 kvm. 
Pris 1.825.000:-/hbj. Visas: Ring för bokad visning. 
Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-74 66 90

Söderbalkong
På högsta våningen hittar du denna 3:a om 65,5 kvm. Ett kanonläge i området. Centralt 
belägen i Bohus med närhet till service och kommunikationer. Ca 15 min till Göteborg. 
Vån. 3/3. Avg. 3.513:- inkl värme, va samt kabel-tv. 
Pris 550.000:-/hbj. Visas: Ring för bokad visning.
Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-74 66 90

Bohus

Surte

Nödinge
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Vi söker....
3-4 rok i Surte/Bohus 

för angelägen villasäljare. 
Bottenplan eller hiss.

Ring 0303-74 66 90

Tränare som sluter cirkeln
Hemma igen!

Bengt Almqvist gör sin fjärde sejour som tränare för Nödinge SK:s fotbollsherrar. 
Med rutin i massor ska ”Bengan” försöka lyfta NSK till toppen av division 6.

Hur känns det att vara till-
baka på Vimmervi som trä-
nare?
– Bra. Det här är hemma. Jag 
sluter definitivt tränarcirkeln 
med det här uppdraget.

Den spelare i NSK:s trupp 
som har imponerat mest hit-
tills?
– Martin Johansson som är 
en fysisk stark spelare. Han är 
kraftfull i sin spelstil och går 
gärna på genombrott. Det är 
avsluten han måste skärpa. 
Christoffer Åkersten är en 
annan kanonstark spelare. 
Ibland blir han lite för boll-
kär. Han måste lära sig att 
släppa bollen i tid.

Målsättning i årets serie-
spel?
– Att NSK ska nå en bättre 
placering än i fjol, då man 
slutade fyra i tabellen. Av 
guldkandidaterna så tror jag 
Komarken blir farliga liksom 
Älvängens IK. Förhopp-

ningsvis blir det en jämn 
serie.

Vilka är de tre bästa spe-
larna som du har tränat?
– Alexander Mellqvist i 
Inlands IF, numera i ÖIS. 
Marcus Anderberg i Kode 
IF, också i ÖIS nu. Sedan 
säger jag Christer Åhsén 
som jag tränade i Nödinge 
SK. Det är några av många 
bra spelare som jag fått äran 
att träna. Killar som Claes 
Byberg, Jonas Persson, 
Mikael Borbely, Michael 
Mellqvist och Fredrik Sjö-
ling är andra profiler som 
dyker upp i huvudet.

Vem är Sveriges främ-
sta fotbollsspelare genom 
tiderna?
– Bästa målskytt är Gunnar 
Nordahl. Oj, det var svårt! 
Jag säger Kurre Hamrin.

Världens idag bästa fotbolls-
spelare?

– Messi, i särklass. Han sätt 
att behandla bollen, utmana 
sin motståndare och avsluta 
är enastående. De riktnings-
förändringar som Messi utför 
i hög hastighet är fenomena-
la. Vilken lirare!

Vilket lag vinner Allsvens-
kan och vilka åker ur?
– Hjärtat och hjärnan säger 
IFK Göteborg med Elfsborg 
som främsta utmanare. De 
lag som åker ur tror jag blir 
Brommapojkarna och Mjäll-
by.

Var tycker du Ales första 
konstgräsplan ska ligga?
– På Vimmervi eller på grus-
planen bakom gamla tennis-
hallen i Nödinge, så att det 
blir en naturlig koppling till 
fotbollsprofilen på Ale gym-
nasium.
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Namn: Bengt Almqvist.
Ålder: 63.
Bor: Nödinge.
Yrke: Kanslist.
Klubbar som tränare: 
Nödinge SK, Hermansby 
IF, Kode IF, IK Kongahälla, 
Nödinge SK, Bohus IF, Inlands 
IF, Nödinge/Nol, Hisingsbacka 
FC, IK Kongahälla, Kode IF, 
Nödinge SK.
Stjärntecken: Skytt.


