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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!

En pärla i Hjärtum!

Charmigt och välvårdat hus med helkaklat duschrum, underbar altan i söderläge, 
braskamin för kyligare kvällar och vattenburet värmesystem. Synliga träbjälkar, snedtak 
upp i nock och en härlig trädgård med uthus och fruktträd ökar på charmen ytterligare. 
Ett hus att bli förälskad i, måste upplevas på plats! 90 kvm.

Pris 995.000:- som utgångspris.
Adress Kärrsbackevägen 6.  Visas 8/9 & 10/9. Ring för tidsbokning.
Maria Karlsson  070-2406330 maria@axelssonsfast.se.

Mycket hus för pengarna!

vattenburet värmesystem, praktisk källare med garage, härlig trädgård med fruktträd, 

Pris 795.000:- som utgångspris.
Adress Hasteröd 120. Lilla Edet. 
Visas 8 & 10/9. Ring för tidsbokning.
Maria Karlsson 070-2406330 maria@axelssonsfast.se.

Hjär
tum

Lilla
 Edet

Snabbast på banan
13-åriga Michael Aaron Hafl idason Häussler gillar fart.

På gokartbanan är han oslagbar och har tagit emot 
vinstpokal från självaste prinsen.

Så gott som varje helg åker han och pappa Hafl idi på tävling.

Vad är det bästa med att 
köra gokart?

– Att det går fort, man får 
komma ut och känna farten. 
Det är det bästa. Som snab-
bast går det mellan 80 och 
90 kilometer i timmen. Man 
träffar också mycket kompi-
sar genom sporten.

Hur länge har du kört?

– Sen jag var sju. Det är 
pappa som uppmuntrat mig. 
Han är min mekaniker och 
är med på alla träningar och 
tävlingar. 

För några veckor sedan 
fick du ta emot vinnarpo-
kalen i Lidköping Open av 
självaste prins Carl-Phi-
lip. Hur kändes det?

– Det var kul att få träffa 
honom, han är ju också 
racingfantast. 

Du har även kört två Sve-
rigemästerskap och flera 
andra stora tävlingar. 
Vilken har varit mest 
betydelsefull?

– Semesterracet i Kalmar 
som jag vunnit två år i rad, 
senast nu i somras. Första 
gången åkte jag dit utan att 
ha så höga förväntningar 
och så gick jag och vann 
alltihop.

Så du blir svår att slå 
nästa år också…

– Nu får jag inte vara med 
längre eftersom jag går upp 
en klass nästa år, så motstån-

darna kan känna sig lugna.

Gokartbanan i Bohus 
finns ju inte kvar längre. 
Var tränar du någon-
stans?

– Vi får åka till Göteborg 
eller Uddevalla och det är 
lite tråkigt att inte ha någon 
hemmabana.

Hur ser målet ut på lång 
sikt?

– Glädjen i att köra är det 
viktigaste, men en dröm är 
såklart Formel 1. 
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Namn: Michael Aaron Hafl idason 
Häussler
Ålder: 13
Bor: Skepplanda och Alafors
Familj: Pappa Hafl idi, mamma 
Johanna, storasyster Anna Karen, 
lillebror Esmer och lillasyster Isolde
Gör: Har precis början 7:an på 
Fredkullaskolan i Kungälv. 
Intressen: Motorsport, dataspel, 
fotboll och vara med kompisar
Kör: Gokart, en Lenzo Kart
Team: GRT Karting
Klubb: Bohus Racing
Klass: Junior 60 (byter snart till 
KF3)
Lyssnar helst på: Allt möjligt, men 
inte typ Abba och Opera.
Favoriträtt: Thaimat och hemma-
lagad pizza
Ser helst på tv: The Simpsons
Drömresa: Titta på Formel 1 på Yas 
Marina i Abu Dhabi.
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


