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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord 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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Det är vi som 
är Axelssons!

Hästgård i underbart skick!

Välkommen till denna fantastiska hästgård med utmärkt och soligt läge strax utanför 
Skepplanda! Gården uppfördes 2006 och är givetvis i nyskick. Unikt egendesignat 
stall med 4 boxar varav en fölbox. Ridbana 20x40 m. Väldisponerad betesmark. Ett 
fantastiskt tillfälle som sällan kommer åter. 170 kvm. 

Pris 5.200.000:- som utgångspris. Enskilda och privata visningar.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Bekvämt boende 
på ett plan!

Välkommen till detta välplanerade hus! 

plan. Huset har äldre standard och är 
perfekt för dig som vill sätta din egen 
prägel på ditt boende. Fin insynsskyddad 
baksida med enkel lättskött tomt. 118 
kvm. Välkommen på visning! 

Pris 1.775.000:- som utgångspris. Visas 9/2.
Adress Herregårdsgärdet 34. Henrik Kjellberg 0727-316 360

Skepplanda

Hjällbo

Gå in på hemsidan HittaHem.se och gå vidare till ”Sök & Bevaka - snart till salu”.

Just nu har vi 7 bostäder på gång i Ale/ Lilla Edet. 
Bland annat: Villa Älvängen, Villa Lödöse, 

Bostadsrätt-lägenhet i Bohus.

Drömmer om Broadway
Hon sjunger, dansar, spelar teater och gör en röst till en tecknad serie.

Emelie Kastberg drömmer om att jobba med musikal på Broadway, men i 
vår kommer man att kunna se henne i musikalen Annie.

Vad var det som fick dig 
att börja med sång och 
teater?
– Jag har varit en teater-
apa ända sedan jag var liten 
– det var allt från lucia-
tåg till skolavslutningar. Jag 
minns i trean när vi skulle 
ha Melodifestivalen i skolan. 
Jag skulle vara Lena PH och 
hade på mig mammas skor 
och klänning. Jag vet egent-
ligen inte var jag har fått det 
här stora intresset ifrån. 

Du har bland annat varit 
med i Pelarteatern och 
satt upp föreställningar 
och med Kulturskolans 
musikalgrupp spelade du 
huvudrollen i ”Utflykten”. 
Vad har du fokus just nu?
– Musikalgruppen sätter just 
nu upp ”Annie”, där jag har 
sex olika roller. Det är roligt 
att det är så blandade åldrar 

på skådespelarna – från 
den yngsta som är sju till 
den äldsta som är över 60. 
Många var dessutom med 
och gjorde ”Utflykten” till-
sammans så man blir nästan 
som en familj. 

Några andra projekt på 
gång?
– Jag är statist i filmen 
”Ego” som hade premiär 
förra fredagen. Det var en 
jätterolig upplevelse. Sedan 
gör jag rösten till en 12-årig 
pojke, Sherwood, i den teck-
nade serien ”Angelo äger”, 
som går på Cartoon Net-
work. Vi håller på att göra 
en svensk översättning. 

Varifrån får du all din 
energi?
– Från andra tror jag. Det är 
så kul att träffa människor 
och om någon är ledsen så 

försöker jag väga upp med 
min energi. Jag är nästan 
alltid glad, men när jag blir 
arg – då blir jag arg på rik-
tigt.

Vilket är ditt absoluta 
drömjobb?
– Jag vill jobba med film 
eller som musikalartist på 
Broadway. Första målet 
blir att komma in på scen-
skolan efter gymnasiet. Jag 
tänker söka till allihop och 
jag kommer aldrig att ge 
upp den drömmen, utan 
fortsätta kämpa. Även om 
jag inte kan jobba med det 
så kommer jag ändå alltid 
att hålla på med sång och 
teater.
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Namn: Emelie Kastberg
Ålder: Fyller 17 i mars
Bor: Ulvstorp, Nol
Familj: Mamma Line, pappa Patrik, 
pojkvännen Daniel och hunden 
Ludde
Gör: Pluggar ekonomi, första året 
på gymnasiet samt extrajobbar på 
McDonalds Scandinavium
Intressen: Musik, teater, musikal, 
vara kreativ, umgås med folk, 
hundar mm. 
Drömjobb: Jobba med fi lm eller 
musikal på Broadway 
Reserv-drömjobb: Brandman 
eller polis
Förebild: Mamma och Eva Malm-
gren, pedagog på Kulturskolan
Lyssnar på: Radiomusik och en 
del musikallåter, GLEE!
Favoritserie på tv: C/O Segermyr
Favoritmat: McFeast med plus-
meny på McDonalds
Aktuell: Har sex olika roller i 
musikalen ”Annie” som har pre-
miär 18 april
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