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Flytta med Länsförsäkringar

www.lansfast.se 

Länsdeklarerad betyder att 
bostaden är besiktad innan 
försäljning

2 ROK - SURTE

Renoverad lägenhet i omtyckt förening. Lägenheten är rymlig och har en bra planlösning. Med 

den nya tågpendeln har du bara 14 min in till Göteborg!

ADRESS GÖTEBORGSVÄGEN 97C BOYTA 61 KVM AVGIFT 2 888 KR/MÅN 

PRIS 670 000/BUD VISAS SÖ 20/1 12:00-13:00 RING OCH BOKA 

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG  TELEFON 0303-33 16 42

2 ROK - ÄLVÄNGEN

Äntligen kan vi nu erbjuda er en fin och välhållen tvårumslägenhet i populära Älvängen, centralt 

belägen i omtyckt område. Bra planlösning med mycket ljusinsläpp som ger en härlig känsla. Stor 

balkong i väster med utsikt. Här bor du nära skolor och dagis och med gångavstånd till centrum 

med affärer och kommunikationer.

ADRESS GRUVÅSVÄGEN 40 BOAREA CA 69,1 M², 2 ROK 

VISAS 20/1 KL 11:30-12:15 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÅNADSAVGIFT 4 077 KR PRIS 1 050 000 KR/BUD 

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303- 33 16 41

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA

Vi kan nu erbjuda er ett mycket gediget och välbyggt hus med fint, lantligt läge.Här bor du 

verkligen med naturen inpå knuten och med en fin badsjö på bekvämt gångavstånd. Huset håller 

genomgående en mycket hög standard, vattenburen golvvärme överallt, infällda spottar, ytskikt av 

hög kvalité, bastu samt ett avancerat elsystem. Huset är i nyskick.

ADRESS DRÄNGEDALEN 575 BOAREA 147 M², 5 RUM. TOMTAREA 4978 M² FRIKÖPT.

VISNING 20/1 KL. 14:00-15:00. RING/MAILA FÖR VISNING

PRIS 2 985 000 KR/BUD LÄNSDEKLARERAT NEJ

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303- 33 16 41

ÄLVÄNGEN. Från sport-
kille till datanörd. 

När en knäskada sat-
te stopp för idrottan-
det upptäckte Martin 
”Rekkles” Larsson, 16 
strategispelet League 
of Legends. 

I november vann hans 
lag Dreamhack Winter 
2012 och han rankas 
som en av världens 
bästa på sin position. 

Att 16-åriga Martin Lars-
son från Älvängen skulle bli 
datorspelsproffs kunde nog 
ingen ana.

Han spelade både fotboll 
och handboll och även lite 
innebandy innan han drog på 
sig en knäskada och tvinga-
des till operation. Plötsligt 
fick han mycket tid över och 
testade då att spela strategi-
spelet League of Legends 
hos en kompis. 

Två år senare rankas han 
som en av de bästa i världen 
på sin position och med laget 
”Frantic RC” har han tävlat 
i såväl Las Vegas som Tysk-
land. 

Under hösten har tur-
neringarna avlöst varandra 
och det största var att vinna 
Dreamhack Winter 2012, 
som gick i Jönköping i slutet 
av november. Hans League 
of Legends-lag består av 

spelare från hela Europa – 
Sverige, Frankrike, Finland, 
Spanien och Tyskland med 
en manager från England.

Stor chans
Efter Dreamhack-segern 
väntade tävlingar i Las Vegas, 
Tyskland och Stockholm och 
däremellan har laget övat 
på ett internetcafé i Göte-
borg. I Las Vegas kom de på 
andra plats i en utav världens 
största tävlingar.

– Vi hyrde en lägenhet i 
Kallebäck där vi bodde under 
den mest intensiva perioden. 
Under vardagarna gick jag 
direkt från skolan till inter-
netcaféet. De andra är 
lite äldre så det är bara 
jag som fortfarande 
går i skolan. Det har 
varit lite stressigt 
att hinna med allt.

Även om det kan 
vara över hundra-
tusen personer i täv-
lingslokalen så finns 
den största publiken 
bakom datorskärmarna. 
Under Dream-
hack hade 
över två mil-
joner varit 
inne och tittat 
över internet. 

– Man 
tänker inte 
så mycket på 
de som tittar 
över nätet, 
men det klart 
att det är 
mycket press. 
Ett misstag 
kan göra att 
man förlorar 
hela matchen 
och det får 
man ju höra 
sedan på sin 
” f a n p a g e ” , 
b e r ä t t a r 
Martin.

E f t e r s o m 
han är för ung 

för att få betalt från det ame-
rikanska bolaget som äger 
spelet får han vänta tills han 
fyller 17 i september. 

För tillfället är han inte 
med i laget, utan ska istället 
satsa på skolan under våren. 

– Planen är att gå klart 
ettan och sedan eventuellt 
ta ett sabbatsår för att spela. 
Skolan finns ju alltid kvar, 
men en sådan här chans får 
man kanske bara en gång i 
livet, säger Martin ”Rekkles” 
Larsson.

– Martin ”Rekkles” Larsson har hittat sitt kall

Proffset från Älvängen
Olika nationer. Laget består av spelare från hela Europa – Sverige, Frankrike, Finland, Spa-
nien och Tyskland med en manager från England.

FAKTA
Namn: Martin ”Rekkles” Larsson
Ålder: Fyller 17 i september
Bor: Älvängen
Gör: Går första året på teknik-
programmet på IT-gymnasiet i 
Göteborg
Familj: Mamma Carina, pappa 
Jörgen och storasyster Emma, 18
Intressen: Datorspel, teknik, 
sport, gym, vara med kompisar
Bland meriterna: Hans League of 
Legends-lag ”Frantic RC” vann Dre-
amhack Winter 2012 i Jönköping.
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