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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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Ett världsligt engagemang
Inga-Britt Karlbom är en föreningsmänniska ut i fingerspetsarna.

Hon brinner lika mycket för sin hembygd som för människorna i Afrika.
Sommardagar tillbringar hon gärna i fagra Prästalund. 

Hur många föreningar är 
du engagerad i?

– Det är tre föreningar 
just nu. Jag är ordförande 
i Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening, Ale kontakt- 
och stödverksamhet plus att 
jag har regionala och natio-
nella uppdrag för Studieför-
bundet Vuxenskolans räk-
ning.
Vad gör du helst en solig 
vårdag?

– Då går jag gärna till 
skogen. Jag har ju mitt eget 
smultronställe i Dalån, 
Krokstorp.
Beskriv Prästalund?

– Det är bevis för den kraft 
som människor har haft 
under många år. Långt till-
baka i tiden började folk att 
flytta hus och bruksföre-
mål till Prästalund, som man 
ansåg vara viktiga att bevara 
för kommande generatio-
ner. Det var inte bara att 
man tänkte det utan också 
gjorde det. Det är ett maka-

löst arbete som gjorts. Det 
är ett fantastiskt kulturarv 
som finns i Prästalund och 
därutöver är det en under-
bar plats att vara på.
Vem skulle du vilja se 
som nationaldagstalare i 
Prästalund?

– Nelson Mandela. Han är 
nästan övermänsklig. Tänk 
att sitta i ett ruttet fängelse i 
27 år och komma ut och för-
ändra, om inte hela världen, 
så oändligt mycket.
Har du någon önskeartist 
till Skratta & Sjung?

– Själv lyssnar jag gärna 
på Louis Armstrong och 
Elvis Presley, men det är 
ju svårt att få hit någon av 
dem… Babben Larsson är 
en svensk artist som jag tror 
skulle göra sig bra i Starr-
kärrs bygdegård.
Du besöker Afrika med 
jämna mellanrum, varför?

– Det är i Studieförbundet 
Vuxenskolans regi och all-
ting startade för 22 år sedan. 

1989 åkte jag till Kenya 
första gången och kon-
stigt nog kände jag mig inte 
främmande. Det är oer-
hört fina människor som jag 
fick en väldigt fin kontakt 
med redan från första stund. 
Anledningen till att jag trivs 
så bra i Afrika är nog för att 
människorna har en sådan 
otrolig humor, framtidstro 
och att de finner en sådan 
glädje i så mycket. 
Vad ska du göra i 
sommar?

– Då ska jag vara hemma 
och tillbringa mycket tid i 
Prästalund. I augusti-sep-
tember åker vi iväg med 
husbilen.
Tänker du rösta i omvalet 
på söndag?

– För mig är det en själv-
klarhet. Det finns männis-
kor i olika delar av värl-
den som ger sitt liv för att 
få rösta. TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Namn: Inga-Britt Karlbom.
Ålder: 71.
Bor: Älvängen.
Stjärntecken: Fisk


