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Det är vi som 
är Axelssons!

Bostadsrättsvilla i 
populära kvarter!

Välkommen till denna välplanerade 
bostad i populära Backa Säteri där vi 
äntligen kan erbjuda en bostadsrättsvilla 
i trivsamma kvarter med närhet till 
golfbana, Vimmersjön och Ale torg. 
Pendeltåget till Göteborgs central tar 
ca 20 minuter. Ett av föreningens bästa 
lägen på lugn återvändsgata. Perfekt för 
barnfamiljen. Sällsynt tillfälle! 116,7 kvm. 
Avgift 5 335 kr. 

Pris 1.895.000:- som utgångspris.
Visas Ring för visning. 
Adress Hägers Gränd 17.

Renoveringschans!

Välkommen till denna välplanerade 
villa i populära Älvängen. Huset har 
genomgående äldre standard och 
passar utmärkt för dig som vill sätta 
din egen prägel på boendet. Hel källare 
och inredningsbar vind. Luft/vatten-
värmepump fr -09. Välkommen på visning! 
125+162 kvm. 

Pris 1.995.000:- som utgångspris.
Visas 27/8 & 29/8. 

Nödinge

Älvä
ngen

Välplanerad 3:a nära 
pendeln!

Välkommen till populära Brf Solbacken 
och en bra planerad gaveltrea på andra 
vån med balkong i söder! En välskött 
förening och ett populärt område för 
både ung som gammal. Närhet till Bohus 
centrum och pendeln som tar dig på 17 
min till Göteborg. Även nära Kungälv. 
Välkommen på visning!  Vån. 2/3. 65 kvm. 
Avg. 3.623:- 

Pris 775.000:- som utgångspris.
Visas Ring för visning. 
Adress Alkalievägen 15A.

Välplanerat på 
gräddhyllan!

Här har vi förmånen att få förmedla denna 

Huset är i gott skick men erbjuder 
stora möjligheter till egen prägel. Fin 
och insynskyddad trädgård. Perfekt för 
barnens lek och
spel. Fristående garage med förrådsdel. 
Trivsam källare med gillestuga. Sällsynt 
tillfälle! 126+32 kvm. 

Pris 2.250.000:- som utgångspris.
Visas 27/8 & 29/8.

Bohus
Nödinge

Kör sitt eget bokrace
”Folkracemorsa”, bokfantast, fotonörd och stort fan av skräckhistorier.

Bibliotekarien Soli Strömberg Rosendahl har många intressen.
Just nu skriver hon dessutom på en barnbok om motorsport.

Du har vikarierat på bib-
lioteket sedan 2009 och 
har nu gått över till en 
fast tjänst som bibliote-
karie i Älvängen. Hur kom 
det sig att du valde det 
yrket?
– Jag jobbade tidigare på ett 
transportföretag, men har 
alltid drömt om att bli bib-
liotekarie så jag bestämde 
mig för att sadla om. Jag har 
alltid älskat att läsa böcker 
och vet inte hur många 
timmar jag spenderat på 
biblioteket i Surte under 
uppväxten. 

Vad läser du helst?
– Skräck och klassiska spök-
sagor. Stephen King är en 
favorit. 

Du skriver även själv. 
Berätta lite om ditt 
senaste projekt.
– Ja, jag har alltid tyckt om 
att skriva och har jämt skri-
vit dagbok och dikter. Nu 
håller jag på med en barn-
bok om motorsport, det är 
något som saknas idag. Det 
ska vara en lättläst bok för 
barn i 8-11-årsåldern och 

tanken är att de som redan 
sysslar med motorsport ska 
känna igen sig samtidigt som 
den ska väcka intresse hos de 
som inte tidigare har provat. 
Jag är själv ”folkracemorsa” 
eftersom min dotter Estelle 
håller på med sporten och 
jag tycker själv att det är väl-
digt roligt med bilar. I våras 
fick jag Lasse O´ Månssons 
naturastipendium, som inne-
bar att jag fick fritt boende 
i Drängstugan vid Sala sil-
vergruva för att få ro till att 
skriva under ett par veckor.

Vad är det bästa med att 
jobba som bibliotekarie?

– Det är kul att få träffa alla 
som kommer hit och hjälpa 
till att hitta böcker som 
passar, både läsmässigt och 
med intressen. Man får verk-
ligen träffa människor i alla 
åldrar. Sedan tycker jag om 
högläsning och vi har en del 
sagostunder. Det är viktigt 
för barn och jag har själv tyd-
liga minnen av hur bibliote-
karien läste högt för oss när 
jag själv var liten.
Du träffar många ung-

domar i ditt arbete. Vad 
är din styrka i kontakten 
med unga?
– Det är svårt att säga själv, 
men jag har nog lätt för att 
minnas tankarna man hade 
som tonåring. Jag tycker 
mycket om att jobba med 
ungdomar och det hoppas 
jag att de känner.

Fotografering är ett 
stort intresse och du är 
medlem i Fotogruppen 
i Ale. Vad gör ni på era 
träffar?
– Jag fick min första kamera 
när jag var sju tror jag och 
ända sedan dess har jag fotat 
mycket. Det är lite olika vad 
vi gör i fotogruppen. Ibland 
träffas vi och tittar på varan-
dras bilder och ger respons 
och tips. Vi åker även ut på 
dagsturer, både spontana och 
mer planerade och i okto-
ber ska vi till Marstrand. Vi 
har inte så mycket prestige 
och alla fotar efter sitt eget 
intresse och förmåga. Man 
kan vara sig själv och det är 
skönt. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Soli Strömberg Rosen-
dahl
Ålder: 40
Bor: Surte
Gör: Bibliotekarie på Älvängens 
bibliotek
Familj: Gift med Jens, Eddie 17, 
Estelle 14 samt hundarna Ville 
och Rocky
Intressen: Folkrace, foto, gamla 
USA-bilar, läsa böcker, skriva, 
släktforskning
Lyssnar helst på: Allt möjligt, 
men gärna punk och hårdare 
rock
Ser helst på tv: ”The walking 
dead”
Äter helst: Husmanskost
Drömresa: New Orleans, USA


