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BOHUS. En solskens-
historia utspelade sig 
vid pendelstationen i 
Bohus för två veckor 
sedan.

Surtebon Briitta 
Ojala hittade en liten 
skrämd andunge i väg-
kanten, som tack vare 
hennes räddningsaktion 
nu fått börja ett nytt 
hoppfullt liv vid fågel-
dammarna i Surte.

Klockan var nio på morgo-
nen när Britta Ojala från 
Surte stannade bilden vid 
Bohus station för att släppa 
av sin dotter. Då la hon plöts-

ligt märke till en liten and-
unge som låg gömd alldeles 
intill motorvägen. 

– Den hade ju varken 
tillgång till vatten eller mat 
och inte kunde den komma 
någonstans heller. Jag tänkte 
att den kommer ju att dö 
utan hjälp. Min första tanke 
var att ta med den, men jag 
hade inget att lägga den i så 
jag åkte hem och hämtade en 
papperskasse med lite havre-
gryn i och en skål vatten. 

Anden protesterade inte 
utan lät sig snällt läggas 
ner i påsen. Efter ett dopp i 
en plastbalja och en lättare 
måltid bestående av bröd-

smulor verkade fågelungen 
redo att hoppa tillbaka ner 
i påsen för vidare transport 
upp till Fågeldammarna i 
Surte. 

– Jag ställde fågeln innan-
för staketet nära några andra 
änder. Den tvekade lite och 
la sig tätt mot marken, men 
gick sedan trevande mot 
vattnet. Den verkade glad 
och började simma omkring 
lite i dammen.

Där lämnade Briitta Ojala 
sin nyfunne vän och önskade 
den all lycka i livet.

JOHANNA ROOS

– Lyckligt slut för vilsen andunge
En and(!)ra chans

ÖPPET: Måndag - fredag kl 11.00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

Varje  fredag 17-20
After Work
P Å  V Å R  L U N C H M E N Y  V A R J E  D A G :

VÄLJ MELLAN EN KÖTT- OCH EN FISKRÄTT 
ELLER VÅR PIZZA- OCH PASTABUFFÉ

STORT SALLADSBORD 
MÅNDAG - FREDAG KL 11.00- 14.30

Den lilla andungen låg skrämd intill E45 när Briitta Ojala hittade den. Nu har den fått ett 
nytt hem vid fågeldammarna i Surte.

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!

Fantastisk tomt med bygglov klart 
för hästgård!

Tomt på 5,2 ha som måste upplevas på plats! Skyddande 
dunge i norr och öppna ängar mot syd, väst och öster 
- mycket ljust beläget. Bygglov klart för enplansvilla på 
130kvm och stall med två boxar, sadelkammare och 
förrådsdel på totalt 200kvm. Lantligt läge i trivsamma 
Ulvstorp, ca 5 km från Alafors och 45:an. 

Pris 1.000.000:- som utgångspris. 
Adress Ulvstorp 1:20.

Johansson 0705-377619,

Vinterbonat fritidshus med vacker 
bergstomt!

Vackert ombyggt litet hus precis invid Hältorpssjön och 
skogen. Tillhörande gäststuga, inredd och med bastu. 
Tomt på berg, mycket välskött och möjlighet att bygga. 
Huset har braskamin och härlig altan under tak. Måste 
ses! Välkommen! 55+24 kvm. 

Pris 1.185.000:- som utgångspris.
Visas 29/8. Mail eller sms för bokning. 
Adress Hältorp 310.

Unik 60-talsvilla!

Vi har fått förmånen att få förmedla en av Lödöses mest 
kända fastigheter! Ett fantastiskt välbyggt 60-talshus 
om totalt 270 kvm som är välskött och ändå lämnar 
utrymme för egen prägel. Helt fritt läge med bra 
pendlingsmöjligheter till Gbg. Undervåning som passar 
som tonårsrum/kontor med egen ingång. Ska ses! 

Pris 1.995.000:- som utgångspris.
Visas Ring för visning. 
Adress Heden 200.
Henrik Kjellberg 0727-316 360,
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