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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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Vad ger dig bästa pris vid
en försäljning?

En mäklare med mångårig erfarenhet och stor 
kännedom om området?

Ett väletablerat mäklarföretag med juridisk kunskap 
som kan hjälpa dig med energideklarationen, skatte-
beräkning, städning, lösöresauktioner m.m.?

Vi är svaret på alla dessa frågor! 

Vi kan helt enkelt mycket om mycket och med stor
erfarenhet och personlig service ser vi till att du blir 
helt nöjd. Svårare än så är det inte!

Därför är vi ett av de ledande
mäklarföretagen i Ale/Kungälv!
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Några av våra tjänster

Rycker ut när nöden kräver
Arbete bakom skrivbordet, men också med ute på larm.

Som ställföreträdande räddningschef i Ale är det så som vardagen ser ut.
Joakim Hermanssons jobb består i att förhindra olyckstillbud, men också 

vara en hjälpande hand när olyckan väl är framme.

Vad fick dig att vilja bli 
brandman?
– Jag drömde om det redan 
som liten, jag tyckte det ver-
kade häftigt. Det visade sig 
emellertid att jag såg för 
dåligt, det var andra krav på 
den tiden. Jag blev byggnads-
ingenjör, men sedan sadlade 
jag om och sökte in på bran-
dingenjörslinjen. 
De viktigaste egenska-
perna för att bli en bra 
brandman?
– Medkänsla. Mental stabilitet, 
att man är trygg som person, 
är viktigt och en viss kroppslig 
styrka är också ett måste.
Vad är det roligaste med 
att arbeta inom rädd-
ningstjänsten?
– Att man kan påverka att 
otrevliga saker inte inträffar 
och skulle olyckan ändå vara 
framme så kan man bidra till 
en bättre utgång. Det är skönt 
att kunna hjälpa människor 
som råkar illa ut. För egen del 

trivs jag också ypperligt med 
kombinationen av chefsjobb 
och att kunna vara med ute på 
larm.
Någon solskenshisto-
ria som du upplevt inom 
räddningstjänsten?
– Inte någon enstaka händelse 
som jag kan komma ihåg. Rent 
allmänt är det de gånger som 
man fått chansen att hjälpa 
människor som hamnat i ett 
besvärligt läge. Det är också 
roligt de tillfällen när vi får se 
hur människor ställer upp för 
varandra, grannen som gör 
en insats i samband med ett 
brandtillbud och så vidare. 
Den värsta olycka som du 
hittills tvingats uppleva?
– Det är framförallt några hän-
delser som jag kommer att 
tänka på. Jag hade jobbat ett 
år när det inträffade en större 
brand på Brukstorget i Nol och 
ett helt hyreshus brann ner till 
grunden. En person omkom. 
För några år sedan blev en 

man överkörd vid Walls Kiosk 
mellan Alafors och Älvängen. 
Det var en tråkig och onödig 
händelse. En annan sorg-
lig händelse var för tre och ett 
halvt år sedan när en våra med-
arbetare ramlade så illa att han 
avled.
Om du inte blivit brand-
man vad hade du sysslat 
med då?
– Jag hade tyckt det varit roligt 
att driva ett café. I yngre år 
funderade jag också på att bli 
pastor.
Önskar du dig något sär-
skilt av 2011?
– Ja, att jag ska bli gift. Jag har 
precis förlovat mig.
Vad är det bästa med vin-
tern?
– Det är skidåkningen, som det 
tyvärr blir för lite av. Jag skäms 
över att jag ännu inte åkt i Ale-
backen, det måste jag göra 
innan säsongen är över.
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Namn: Joakim Hermansson.
Ålder: 39.
Bor: I centrala Kungälv.
Yrke: Ställföreträdande 
räddningschef i Ale.
Intressen: Leder verksamhet 
för tonåringar inom Missions-
kyrkan i Kungälv, segling och 
utförsåkning. 


