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Det är vi som 
är Axelssons!

Trivsamt och välplanerat 
hus med hörntomt!

Trivsamt planerad enplansvilla med 
källare i populära Älvängen. Tillbyggd 
och praktisk entrédel. Nytt IKEA-kök från 
2012. Enkel och bekväm drift genom 
luft/vattenvärmepump. Hel källare med 
både allrum och sovrum samt plats för 
förvaring. En perfekt familjevilla som ska 
ses på plats! 86+86 kvm kvm. 

Pris 2.495.000:- som utgångspris. 
Visas 4/4. 
Adress Nytorpsvägen 13.
Henrik Kjellberg  0727-316 360.

Välplanerad villa i gott 
skick!

Välkommen till denna mycket 

utrymme och plats för hela familjens 
behov. Mycket gjort såsom delvis ny 

Vardagsrum med värmande kamin.
Helkaklat badrum och rejäl tvättstuga. 
Hela fyra st sovrum.  Villan ska
ses och upplevas på plats. Välkommen! 
155 kvm. 

Pris 1.675.000:- som utgångspris. 
Visas 4/4. 
Adress Bertolsvägen 11.
Henrik Kjellberg  0727-316 360.

Vad drömmer du om?

Ett unikt tillfälle att förvärva en fantastisk 
fastighet med många möjligheter - det är 
din fantasi som styr användningsområdet! 
Idag är huset uppdelat på en lägenhet i 
två plan, ca 130kvm och en kyrkosal, ca
108kvm med 4,5 m takhöjd. Hel källare 
med både kök, toaletter och många
rum. Bergvärme och kommunalt VA. 
Måste ses! Välkommen! 250+170 kvm. 

Pris 1.475.000:- som utgångspris.
Visas 7/4. Ring för bokning. 
Adress Smedjebacken 2.

Bästa läget och 
barnvänligt! 

I bra läge, hörntomt mot skogen, kan vi 
nu erbjuda denna 1,5-plans villa
i centrala Skepplanda. Ett bra val för 
barnfamiljen med gångavstånd till
skolor och lekplatser. Fyra sovrum och 
stora ytor. Uteplats i sydväst.
Garage och förråd på tomten. Nya E45 
och pendeltåget gör det enkelt att
pendla. Välkommen hit! 132 kvm. 

Pris 1.495.000:- som utgångspris.
Visas 14/4. Ring för bokning. 
Adress Bärs Lid 8.
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Tålmodig väntan på nappet
Fiskepremiären närmar sig – till Niklas Gabrielssons stora glädje.

Han är en engagerad ledare för ungdomsverksamheten i Ledets fi skeförening.
Husbygge är en annan passion och närmast väntar ett garage 

på att färdigställas. 

Du leder ungdomsverk-
samheten i Ledets fiske-
förening. Vad händer hos 
er just nu?

– Som vanligt träffas vi varje 
onsdag kväll i furustugan 
i Alafors. Det brukar vara 
omkring tio killar mellan tio 
och femton år som kommer. 
Under vinterhalvåret sysslar 
vi bland annat med att till-
verka beten och pimpelspön. 
Vi har sagt att när det är 
ljust fram till åtta på kvällen, 
då ger vi oss ut och fiskar. 
Om isen släppt vill säga, 
men vi räknar med omkring 
två veckor till. Vi fiskar 
mycket i Hälltorpssjön, men 
även i stora Kroksjön.

Upplever du att det finns 
ett stort intresse för 
fiske hos ungdomar?
– Inte jättestort tyvärr och 
målet är att få fler medlem-
mar till klubben. Många 

tycker om fiske, men kon-
kurrensen från andra spor-
ter är stor och datorer och 
tv-spel lockar också. Genom 
fiske lär man sig många olika 
saker och man får ett aktivt 
och socialt friluftsliv. På våra 
sommarläger till exempel 
får ungdomarna lära sig om 
allemansrätten och vilka fis-
keregler som gäller. 

Kommer det att bli ett 
fiskeläger i sommar 
också?
– Ja, det är tanken. 

Själv sysslar du främst 
med flugfiske, vad är 
tjusningen med det?
– Man får en helt annan 
kontakt med fisken, om 
man får napp vill säga. Det 
är lugnt och tyst och det 
är som att gå in i en annan 
värld. Filosofiskt, skulle jag 
säga. 

Du och din sambo har 
nyligen byggt hus i 
Ölanda, blev det som ni 
tänkt?
– Ja, vi är väldigt nöjda och 
det var otroligt skönt att 
äntligen få flytta in den 8 
december. Närmast ska jag 
bygga till ett garage och 
tomten får vi anlägga allt 
eftersom. 

I somras blev du pappa 
till en liten dotter. Hur 
har det förändrat dig som 
person?

– Jag tror att jag har blivit 
lugnare. Att vara pappa är 
fantastiskt och skitroligt. Jag 
ska lära henne allt jag kan 
och hon har redan varit med 
ute vid sjön.
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Namn: Niklas Gabrielsson
Ålder: 29
Bor: Hus i Ölanda
Familj: Sambon Cristell och dottern Alicia, 8 
månader
Gör: Ventilationstekniker
Intressen: ”Det blir väldigt mycket fi ske och 
bygga hus är jättekul. ”
Äter gärna: Fisk – lax och potatis är en fa-
vorit
Lyssnar på: Mycket – allt ifrån popmusik till 
country.
Bästa tv-serie: Big bang theory
Drömresa: Fiskeresa till Kamchatka i Ryss-
land. Gå vandringsled i Norrland ligger också 
högt upp på listan.
Ser mest fram emot i vår: Bygga garage, 
fi ska och slippa kylan.
Aktuell: Som ledare för ungdomsverksamhe-
ten i Ledets fi skeförening är förberedelserna 
inför fi skepremiären i full gång.
Bästa fi skeknep: Ha tålamod!
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