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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!

Högt och fritt läge! 

Pris 2.795.000:- som utgångspris. Visas 14/5. 
Adress Utsiktsliden 8.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Bohus

Älvä
ngen

Trivsam villa med hörntomt!

Pris 2.390.000:- som utgångspris. Ring för visning. 
Adress Nytorpsvägen 13.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Se gärna våra 
samtliga 56 

objekt på vår 
hemsida!

www.axelssonsfast.se

Funderingar på att 
sälja ditt hus i vår?

Då är det dags att boka 
tid för en värdering nu.

Ring eller maila oss

0303-74 66 90

Det ska va’ landet
I det röda huset med vita knutar i Kilandaskogen har hon sin plats på jorden.

Som ordförande i Kilanda byalag är Marie Olssons engagemang för bygden stort. 
Nu stundar den årliga marknaden, dit familjens linderödssvin ska få följa med.

Vad är ett byalag?
– Jag vet inte riktigt (skratt), 
men Kilanda byalag starta-
des någon gång på 80-talet 
då det fanns planer på att 
anlägga en soptipp ute vid 
vägen. Man ville få folk ute 
på landet att engagera sig 
och gå samman. Det är väl 
tanken med ett byalag, att 
samla folk och ta tillvara 
på det vi tycker är viktigt. 
Vi har styrelsemöte några 
gånger om året.

Kan du ge exempel på 
någon fråga som ni 
driver?
– Engagemanget för att 
bevara Kilanda skola, som 
kommunen ville sälja, har 
varit stort. Vi vill påvisa de 
möjligheter som finns med 
den och att det är en viktig 
plats för flera olika verksam-
heter. 

Ni byggde väl en bastu 
också…

– Ja, precis. Byalaget i sam-
arbete med vuxenskolan 
timrade en bastu vid Kilan-
daån. Vi höll på i många år 
och folk skrattade gott åt 
oss, men till slut blev den 
klar och den är till för alla 
kilandabor. 

På torsdag har det blivit 
dags för Kilanda mark-
nad. Vad betyder traditio-
nen för bygden?

– Det är väl förankrat och 
har varit bortåt 2000 beta-
lande besökare, som är det 
mesta vi kan ta emot. Kon-
ceptet är mysigt och passar 
alla från småbarn till gamla 
människor. 

Kan vi se fram emot 
några nyheter i år?
– Syftet är att behålla mark-
naden som den alltid har 
varit samt att erbjuda lite 
nya hantverkare och matkre-
atörer. Nytt för i år är däre-
mot getter och grisar. Det är 

våra linderödssvin som ska 
få vara med.

Har du alltid tyckt om 
landsbygden?
– Jag är från Mölndal från 
början och har alltid tänkt 
att jag ska bo på landet. Vi 
bodde i Majorna innan vi 
flyttade till Kilanda och min 
man Sven hade då som krav 
att han skulle kunna kissa 
från furstutrappen utan att 
det störde någon. Jag älskar 
lugnet och tystnaden här 
ute på landet och därför 
är vi väldigt oroliga för att 
det ska bli en bergtäkt på 
andra sidan mossen. Den 
största skräcken är sedan om 
motorbanan hamnar där, det 
vill vi verkligen inte!
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Namn: Marie Olsson
Ålder: 51
Bor: Kilanda
Gör: Arbetsanpassare på Ale 
kommun
Familj: Maken Sven Nielsen, El-
vira, Oliver, Julia och Gillis samt 
barnbarnen Lilja, Otilia och 
Saga. Hunden Walter och katten 
Nils tillhör också familjen.
Fritidsintressen: Gamla hus 
och gamla möbler, människor
Äter helst: Vegetariskt
Drömresa: Att bara ge mig iväg, 
varsomhelst, men att besöka 
klostren i spanska Alhambra är 
nog en drömresa.
Aktuell: Sedan 8 år tillbaka 
ordförande i Kilanda byalag som 
är en av huvudarrangörerna till 
Kilanda marknad på Kristi Him-
melsfärd.
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