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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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Luciatågets sång är 
Johannas verk

Hon har själv medverkat i Göteborgs luciatrupp.
Sedan några år tillbaka leder Johanna Forsberg sångövningarna för Ales 

luciakandidater.
Musiken är en stor del av hennes liv, men det är rektor hon drömmer om att bli.

Vad karaktäriserar en 
bra sångröst?
– Den ska säga någonting, 
vara säker och så ska det 
naturligtvis låta vackert.
Har du någon favorit-
artist?
– När jag var liten så var det 
Carola, men jag har inte haft 
någon sedan dess. Hemma 
är det Andreas som står för 
musiken och då brukar det 
bli Kent. Det tycker jag är 
helt okej. Faktum är att jag 
gillar det mesta, förutom lil-
lebrorsans hårdrock.
Om du skulle medverka 
i Idol, vilken låt skulle 
du välja att framföra?
– Det har jag gjort och året 
var 2006. Jag sjöng ”When 

to hold on”.
Vem skulle du vilja 
se som hela Sveriges 
Lucia?
– Min mamma. Hon är så 
ödmjuk och snäll, men pro-
blemet är att hon skulle vara 
alldeles för feg. 
Vilken är den finaste 
jullåten anser du?
– ”Nu tändas tusen juleljus” 
tycker jag är väldigt, väl-
digt fin.
Har du någon framtids-
dröm?
– Det är att bli rektor. Nu 
jobbar jag som lärare på Lil-
lekärrsskolan och trivs väl-
digt bra med det. Rektor 
skulle jag vilja bli för att 
kunna påverka ännu mera av 

det som sker inom skolan. 
Vad gör du helst en 
ledig dag?
– Då skulle jag nog åka iväg 
och shoppa någonstans, 
kanske till Ullared, och inte 
tänka på mat- och sovtider 
för barnen. Bara att gå och 
klippa sig har blivit något av 
en lyx numera.
Vad kommer att stå 
överst på årets önske-
lista?
– En Lottovinst möjligen 
eller bara något oviktigt som 
jag egentligen inte behö-
ver. Det kanske låter kly-
schigt, men att familjen får 
vara frisk och ha det bra är 
det primära. TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

VECKANS 
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Namn: Johanna Forsberg.
Ålder: 26.
Bor: Alafors.
Familj: Andreas, barnen 
Filippa, 8, Max, 1,5 år, och 
Amalia 5 månader samt 
hunden Thilda.
Stjärntecken: Fisk.
Aktuell: Som sångpedagog 
som leder övningarna för 
Ales luciakandidater.
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