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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att

bostaden är besiktigad

innan försäljning.

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale

ADRESS GRÖNNÄS 265 BOAREA CA 141 M² / 6 ROK ENERGIPRESTANDA 99 KWH/M² ÅR TOMTAREA 1823 M²

ACCEPTERAT PRIS 2 195 000 KR VISAS SÖ 11/8 15.00-15.45 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE KNAVING

TELEFON 0303-33 16 41

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Med fantastiskt läge strax väster om Skepplanda finner ni detta välskötta enplanshus. Underbar trädgård med fruktträd och

trädgårdsland, ramas in av en rad vackra björkar. Härligt, inglasat uterum som förlänger sommaren långt in på hösten.

Fristående garage och friggebod. Välkomna!

ADRESS GARVERIVÄGEN 11 TOMTYTA 889 M²

ACCEPTERAT PRIS 650 000 KR MÄKLARE LASSE KNAVING

TELEFON 0303-33 16 41

TOMT - ÄLVÄNGEN - CENTRALT
Vi kan nu erbjuda er en byggklar tomt med mycket bra läge i

centrala Älvängen. Plan trädgårdstomt med uppväxta björkar

m.m. Lämplig byggnation på tomten är en fastighet med

lägenheter eller en fastighet för verksamhet såsom, handel,

kontor eller liknande med eller utan tillhörande bostadsdel.

ADRESS BÖRSAGÅRDSVÄGEN 59 BOAREA CA 120 M² / 5

ROK TOMTAREA 265 M² ACCEPTERAT PRIS 1 950 000 KR

VISAS TO 8/8 17.30-18.30, SÖ 11/8 14.00-15.00

RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRISTÅENDE VILLA - NÖDINGE
Med ett bra läge i ett omtyckt och barnvänligt finner ni

detta 1½-planshus. Lagom stor trädgård med grönområde

precis intill. Gångavstånd till skolorna.

En trygg punkt
Saman Fattah gillar att snickra.

Till hösten får han möjlighet att bygga både relationer med ungdomar och en 
ny näridrottsplats i Nödinge. 

Du jobbar sedan en tid 
tillbaka på Ale fritid, men 
är snickare i grunden. 
Vad var det som fick dig 
att vilja arbeta med ung-
domar?
– Det har alltid varit en 
ambition för mig. Förut när 
jag bodde i Angered var jag 
anställd av Lugna gatan i ett 
år, men kände att jag var lite 
för ung då. Många av ung-
domarna man träffade var 
inte mer än ett par år yngre 
än jag själv. 

Vad är det bästa med att 
jobba med ungdomar?
– Den långsiktiga utveck-
lingen, när man ser att det 
går bra för någon och den 
positiva feedback man får 
tillbaka.

Du är även deltids-
brandman på räddnings-
tjänsten i Nol, varifrån 
kommer ditt driv att vilja 
engagera dig?

– Det ligger nog i famil-
jen, farsan har alltid varit 
en driftig person. När det 
gäller arbetet med ungdo-
mar ser jag det som en till-
gång att jag kommer från 
ett annat land, jag är född i 
Irak. Man försöker vara en 
bra förebild och visa att allt 
går om man bara vill. Att jag 
bestämde mig för att utbilda 
mig till deltidsbrandman 
berodde på att jag ändå åkte 
förbi brandstationen varje 
dag och tänkte att jag lika 
gärna kunde passa på att 
hjälpa till.

Till hösten kommer du 
att få användning av dina 
snickarkunskaper när 
en näridrottsplats ska 
byggas i Nödinge. Berätta 
mer om det.
– Ja precis, jag är anställd för 
att tillsammans med ungdo-
mar i kommunen bygga upp 
en näridrottsplats bakom 

Kyrkbyskolan där man nyli-
gen anlagt en ny fotbolls-
plan. Tanken är att det även 
ska bli en liten konstgräs-
plan, löpslinga, grillplats, 
beachvolleybollplan, gym-
ytor och sittplatser. Alebyg-
gen är med och finansierar 
och jag tror att det kommer 
att bli jättebra.

Vad har du gjort i 
sommar?
– Jag har haft semester och 
varit hemma och grejat och 
passat på att umgås med 
familjen. Min bror har gift 
sig så det har varit fullt upp 
med svensexa och bröllop.

Har du någon framtids-
vision?
– Att åka med ett gäng ale-
ungdomar till Kiruna och 
bestiga Kebnekaise. Det 
hade varit riktigt häftigt.

JOHANNA ROOS
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Namn: Saman Fattah
Ålder: 29
Bor: Nol
Gör: Projektanställd på Ale 
fritid, snickare i grunden
Andra engagemang: Deltids-
brandman samt vice ordförande 
för Kampsporthuset i Nol
Familj: Mamma Uosra, pappa 
Awny, lillebror Shewan, stora-
syster Rana, lillasyster Semah 
och sambon Anna.
Intressen: Kampsport, resa, 
fotboll, naturen, spela gitarr, 
jobba med människor och prova 
på nya saker
Lyssnar på: Allt möjligt
Ser helst på tv: Sopranos
Drömresa: Inkastaden Machu 
Picchu i Peru och Kilimanjaro i 
Tanzania 


