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VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

Fr vänster: Danijela Todorovic – mäklarassistent, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare,
Marie Engström – mäklare, Monica Carlsson - mäklare, Sebastian Krigholm – mäklare,  

Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Nadia Largo Westin - mäklare

www.svenskfast.se

ÄLVÄNGEN. En melodi-
festivalvinnare gästar 
Älvängen.

Simon Ådahl uppträ-
der i Smyrnaparken nu 
på söndag.

– Det är en öppen 
samling och alla som 
vill är välkomna. Vi 
hoppas naturligtvis på 
fi nt väder så att vi kan 
genomföra arrange-
manget utomhus, säger 
pastor Marie Nordvall.

Simon Ådahl var med och 
vann den svenska Melodi-
festivalen 1990 med gruppen 
Edin-Ådahl. Tillsammans 
med bröderna Edin blev 
Simon och Frank Ådahl 
under 1980-talet ett begrepp 
i kristna sångsammanhang. 
De har under flera decennier 
producerat förstklassig sång 
och musik.

På senare år har bröderna 
Ådahl upplevt en nytänd-
ning och givit ut flera nya 
produktioner med egna 
sånger. Roots, Dags att leva, 
Det friska vattnet är några 
exempel på det. I februari i år 
släpptes cd:n Big Bang.

– Vi är mycket glada över 
att ha lyckats knyta kontakt 
med Simon Ådahl. Han har 
varit med på en resa genom 
livet och landat i en tro som 
har fördjupats. Det är en 
duktig musiker, sångare och 
låtskrivare som definitivt har 
något att förmedla till sin 

publik, säger Marie Nord-
vall.

Söndagens konsert är 
gratis, men det kommer att 
tas upp kollekt till förmån för 
tidningen Dagen. Tidningen 
vill på kristen grund prägla 
och påverka. Dagen beteck-
nar sig som partipolitiskt 
obunden på kristen grund.

– Vi kommer också att ha 
en kortare information från 
församlingen, resterande tid 

är vikt åt Simon Ådahl. Vår 
förhoppning är att detta ska 
bli en familjehögtid där vi 
sätter gemenskapen i första 
rummet. Grillmöjligheter 
kommer att erbjudas, såvida 
det inte regnar och vi tvingas 
flytta in i kyrkan, avslutar 
Marie Nordvall.

Simon Ådahl var med och vann den svenska Melodifestivalen 
1990. Bidraget ”Som en vind” framfördes av gruppen Edin-
Ådahl. Nu på söndag gästar Simon Ådahl Smyrnaparken i 
Älvängen.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Simon Ådahl uppträder i Smyrnaparken
Melodifestivalvinnare till Älvängen

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!

Hög klass på ett plan!

Här har vi förmånen att få erbjuda denna välplanerade 
villa fr 2004 med hög klass och kvalité! Här bor du 
enkelt och praktiskt med allt bekvämt samlat på ett 

162 kvm. 

Pris 2.995.000:- som utgångspris. 
Visas 11/8. Ring för tidsbokning.
Adress Skönningared 391.
Henrik Kjellberg  0727-316 360.

Renoveringschans!

Trivsam och välplanerad lägenhet högst upp i huset 
med underbar utsikt från balkong och loftgång. Hiss 
från markplan. Lägenheten är välvårdad men har ädre 
standard. Perfekt för dig som vill sätta din egen prägel 
på boendet. Hushållselen ingår i avgiften. Ett bra 
boende med närhet till både Gbg och Kungälv. Ska ses!  
Vån. 6/6, hiss. 62 kvm. Avg. 4.204:-

Pris 650.000:- som utgångspris.
Visas 10/8. Ring för tidsbokning.
Adress Prilyckegatan 65.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Unik 60-talsvilla!

Vi har fått förmånen att få förmedla en av Lödöses mest 

om totalt 270 kvm som är välskött och ändå lämnar 

pendlingsmöjligheter till Gbg. Undervåning som passar 
som tonårsrum/kontor med egen ingång. Ska ses! 
190 kvm. 

Pris 1.995.000:- som utgångspris.
Visas 10/8. Ring för tidsbokning.
Adress Heden 200.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.
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