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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att

bostaden är besiktigad

innan försäljning.

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale

ADRESS RAMSTORP 2:33 TOMTYTA 1385 M²

PRIS 250 000 KR/BUD VISAS KONTAKTA MÄKLAREN FÖR

VISNING MÄKLARE FREDRIK HELLBERG

TELEFON 0303-33 16 42 

TOMT - ALVHEM
Vacker naturtomt med förhandsbesked i södra Alvhem.

Förhandsbeskedet medger byggnation av ett enbostadshus

samt garage.

ADRESS WESTMARKS GRÄND 25 BOAREA CA 115 M² / 4

ROK TOMTYTA 416 M² PRIS 2 790 000 KR/BUD VISAS LÖ

27/10 14.00-15.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE

FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

FRILIGGANDE VILLA - NÖDINGE
Modern fräsch och välplanerad enplansvilla med hög

standard i Backa Säteri. Öppen planlösning med högt i tak.

2 sköna uteplatser samt carport.

Det perfekta utgångsläget för en 
bostadsaff är är att vara förberedd.

Redan innan du vet när du ska fl ytta.
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ALE/GÖTEBORG. Förra 
julen fi rade hon i Thai-
land och julen dessför-
innan på Gran Canaria. 

Efter två år som 
reseledare ser Lina 
Svensson, 23 från 
Bohus fram emot att 
öppna klappar hemma 
med familjen, men först 
väntar framträdanden 
med Göteborgs lucia.

Hon är en av sju kandida-
ter till Göteborgs lucia och 
repetitionerna är i full gång. 
Lina Svensson är inte rädd 
för att kasta sig ut, träffa nya 
människor och se nya platser. 
Nyligen hemkommen efter 
två år utomlands som resele-

dare på Gran Canaria, Sici-
lien, Rhodos och i Phuket 
har hon nu tagit klivet in i 
luciatruppen, glad över att 
vara tillbaka på hemmaplan. 

– Jag gick musikallinjen 
på Mimers hus i Kungälv 
och de senaste åren har jag 
längtat efter att få ta upp 
sången igen. Sedan har jag 
alltid tyckt om lucia, det är så 
stämningsfullt. 2005 var jag 
kandidat till Ale lucia. 

Hon har pluggat turism 
i Kalmar och det var på den 
vägen hon sökte jobb som 
reseledare.

– Det har varit jättekul 
och man har träffat så mycket 
nya människor, men man har 
också jobbat väldigt mycket. 
Det är som att man pausar 
livet. Jag lagade till exempel 
inte mat på två år och i Thai-
land bodde vi på hotell hela 
tiden. Jag vill nog fortsätta 
inom turism och service, 
men nu vill jag vara hemma. 

Meningsfullt uppdrag
Den 12 december ska Göte-
borgs lucia krönas och krö-
ningskonserten kommer att 
hållas i Vasakyrkan.

– Jag är glad över att bara 
få vara med i truppen, men 
självklart hade det varit en 
stor bonus om man blev 
lucia.

Tjejerna har hela 27 sånger 
att öva in, de flesta av dem 

flerstämmiga. En hel månad 
bor luciatruppen på hotell 
Scandic Europa i Nordstan 
eftersom de kommer att ha 
en intensiv period med sam-
manlagt mellan 150 och 200 

framträdanden. Det är allt 
ifrån företags julbord till 
konserter ute på torgen och 
i olika verksamheter, framför 
allt inom omsorgen. 

I år går insamlingen till 

clownverksamheten vid 
Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus i Göteborg. 

– Att sjunga för allvar-
ligt sjuka barn och samla in 
pengar till dem är något av 

det finaste vi gör och det som 
känns mest meningsfullt, 
säger Lina Svensson. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Lina Svensson från Bohus är en av sju kandidater till Göteborgs lucia.

LINA SVENSSON
Ålder: 23
Bor: Kungälv
Uppvuxen: I Bohus
Familj: Mamma, pappa och två 
storasystrar
Intressen: Dans, sång och musik. 
Spelar piano. 
Brinner för: Att träffa nya männ-
iskor och se nya platser
Ogillar: Orättvisor
Om julen: ”Jag älskar julen och 
i år ser jag fram emot att fi ra 
hemma med familjen. Min syster 
har fått tvillingar och det ska bli 
mysigt att få vara med dem.”
Favoritjulsång: Det brinner en 
stjärna.

Från stranden till luciatruppenFrån stranden till luciatruppen


