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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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STARTKLAR Vad innebär STARTKLAR?

Vi kommer hem till er och lägger upp ett förslag hur en 
försäljningen av din bostad planeras. Helt utan kostnad!

Det innebär att vi gör en värdering och fotografering av 
din bostad, granskar ritningar, utarbetar marknadsförings-
plan och informerar om:

•• energideklaration •• skattefrågor

•• doldafel försäkring •• styling

Kort sagt; vi förbereder allt inför en försäljning.

När du eller vi har hittat den bostad du vill fl ytta till är vi 
startklara. Bara att trycka på knappen och din bostad är 
klar för försäljning!

Ring oss för mer information om STARTKLAR

PRO-ordförande ser 
fram emot jubileum

I februari tillträdde Sven Grolander rollen som ordförande i PRO Ale Norra.
På lördag är han med och firar föreningens 65-årsjubileum.

Det är dock i naturen som Sven trivs allra bäst. 

Hur länge har du suttit 
som PRO-ordförande?

– Sedan i februari i år. Jag 
hade aldrig tackat ja till ord-
förandeskapet om jag inte 
hade vetat vilka bra och 
kunniga personer som fanns 
med i styrelsen.
Vad fick dig att bli 
medlem i PRO?

– Det var genom facket 
som jag gick med. För mig 
var det en självklarhet. Vi 
fick också en inbjudan hem 
om att gå med i PRO Ale 
Norra.
Vad anser du vara en pen-
sionärsorganisations vik-
tigaste uppgift?

– Oj, det är så mycket. Vård 
och omsorg för de äldre är 
ett område vi måste bevaka. 
Bygger de äldreboenden 
ska inte äkta makar sepa-

reras utan de ska kunna få 
bo ihop hela livet ut. Det 
är en viktig punkt för mig. 
När det gäller vår fören-
ing så är vi väldigt aktiva, vi 
har många studiecirklar och 
andra sammankomster över-
huvudtaget.
Vad skulle du önska för-
eningen i 65-årsgåva 
helst av allt?

– Att vi får rättvisa skatter 
för våra pensionärer.
Vad gör du helst en solig 
höstdag?

– Det finns mycket jag vill 
göra, men jag går gärna ut i 
skogen och plockar lingon 
eller svamp. 
Vad är det bästa med Ale 
kommun?

– Att det råder fria bussre-
sor för pensionärer. Det ska 
beslutsfattarna ha en eloge 

för. Närheten till service är 
en annan plusfaktor som 
Ale har.
Om du fick bjuda en 
kändis på lunch, vem 
skulle det bli?

– Nelson Mandela. Tänk 
vad han har kämpat i sitt liv. 
Han satt fängslad i 27 år, 
men tappade aldrig gnistan. 
Vilken människa!
Smultronställe du gärna 
återvänder till?

– Jag åker gärna norrut, 
där har vi tillbringat många 
semestrar. Jag älskar vild-
markslivet och minns bland 
annat en fjällvandring i 
Sarek. Det var häftigt. Jag 
är mycket för längdskidåk-
ning och har åkt Vasaloppet 
några gånger. TEXT
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Namn: Sven Grolander.
Ålder: 69.
Bor: Gräskärr.
Familj: Hustrun Eva, två barn 
(Susanne och Ulf), sju barn-
barn och fem barnbarnsbarn.
Stjärntecken: Skytt.
Aktuell: Som ordförande 
i PRO Ale Norra som firar 
65-årsjubileum på lördag.


