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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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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.

SKALL GÅRDEN SÄLJAS?
Gör det under Gårdsveckan!
Gårdsveckan är den vecka varje vår då 
vi enbart satsar på visningar av gårdar 
i områdena Ale – Kungälv – Hisingen – 
Stenungsund.

Skall du sälja får du en kostnadsfri 
värdering, garanterat rikligt med spe-
kulanter och bästa möjliga resultat!

Gårdsveckan – i år vecka 18 – är den 
vecka varje vår då vi enbart satsar på 
visningar av gårdar i områdena Ale – 
Kungälv – Hisingen – Stenungsund.

Skall du sälja får du en kostnadsfri 
värdering, garanterat rikligt med spe-
kulanter och bästa möjliga resultat!
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Påsken står i centrum för BjörnPåsken står i centrum för Björn
Påsken smäller högt för Björn Nilsson.

Som präst är det högtiden framför andra.
Mycket jobb stundar, men också tid för eftertanke.

Vad betyder påsk för dig?
– Det är en stilla vecka med 
förberedelse inför fastetiden. 
Det är en tid på året då jag 
försöker dra ner på tempot, 
då jag avstår vissa saker och 
ägnar mer tid åt bönen. Det 
är lite grann av eftertankens 
tid.

Hur definierar du påsken 
ur ett kyrkligt perspek-
tiv?
– Samtidigt som det är den 
stilla veckan är det också den 
dramatiska veckan som vi in-
bjuder församlingsbor och 
kyrkobesökare till. Skärtors-
dagen är dubbelheten med ge-
menskapen vid nattvardsbor-
det och Judas förräderi mot 
Jesus. Det ger en väldigt spe-
ciell stämning. Långfredagen 
har vi Jesus död och lidande. 
Det får oss att tänka på vår 
egen död och att livet inte är 
oändligt. Själva aftonen ingår 
i fastan, men har blivit som 
julafton med mycket mat. Så 

har vi då påskdagen med upp-
ståndelsen. Utan den dagen 
vore vårt arbete meningslöst. 
Påsken står i centrum för kyr-
kans liv och år.

Vilken högtid på året 
lockar flest besökare till 
kyrkan?
– Flest besökare har vi på 
advent och jul. Julen har en 
särställning i västvärlden. 
Påsken är bara näst stört även 
om den är teologiskt överläg-
sen.

Hur firar du påsk?
– Jag tjänstgör med två 
mässor på skärtorsdagen, två 
mässor på långfredagen och 
en högmässa på påskdagen. 
På annandagen är jag ledig, 
men jag kommer att gå till 
Kilanda kyrka ändå. I annat 
fall blir jag ju blåst på slutet. 
Som kristen har jag ett per-
sonligt engagemang och bara 
för att jag är ledig innebär det 
inte med automatik att jag är 

hemma.

Om du inte varit präst, 
vad skulle du då sysslat 
med?
– Då hade jag nog varit lärare 
och undervisat i svenska och 
religion.

Vilken är din favorit-
psalm?
– Nummer 313 ”Min frälsa-
re lever, jag vet att han lever”. 
Den passar bra i dessa tider.

Vad vill du ha i ditt påsk-
ägg?
– Mörk choklad och glädje.

Vad är favoriten på påsk-
bordet?
– Jag har inget intresse för 
mat på det sättet. Äggost 
tycker jag emellertid är väl-
digt gott. Jag äter vad jag 
bjuds.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Björn Nilsson.
Ålder: 43.
Bor: Alafors.
Familj: Fru och två barn, 
Klara, 12, och Albin, 10.
Yrke: Präst i Svenska kyrkan.
Stjärntecken: Fisk.


