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Det är vi som 
är Axelssons!

Äntligen!

Äntligen en 4:a i centrala Surte på andra 
våningen med balkong. Tre sovrum och 
två toaletter. Lekplats på gården och 
restaurang runt hörnet. Mycket välskött 
förening med gemensamt motionsrum 
och bastu. Pendeln tar dig till Göteborg 
på 12 minuter och nya E45:an på ca 15 
min. Välkommen på visning! Vån. 2/3. 
90,7 kvm. Avg. 5.126:- 

Pris 1.275.000:- som utgångspris. 
Visas 24 och 29/10.
Adress Göteborgsvägen 95A. 

Bekvämt på ett plan!

Välkommen till detta perfekt planerade 
parhus i populära Älvängen. Här får du 
ett mycket lättskött och bekvämt boende 
med allt samlat på ett plan. Huset är 
genomgående i gott skick med ljusa 

cykelavstånd till dagis, skola och pendel. 
Ett perfekt hus för både gammal och ung. 
Välkommen! 92 kvm. 

Pris 1.925.000:-som utgångspris. 
Visas 27/10. 

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!  
190 kvm. 

Pris 1.995.000:- som utgångspris.
Visas 27/10. 
Adress Heden 200

Lantligt boende med klass!

Välkommen till detta drömboende med 
lantligt läge i Drängedalen/Skepplanda! 
Den vackra villan, som byggdes 2006 i 
lösvirke, är givetvis i nyskick och med hög 
klass och kvalité på materialvalen.
Huset har en genomtänkt planlösning med 
gott om plats för hela familjen och måste 
upplevas på plats! Välkommen! 147 kvm. 

Pris 1.975.000:- som utgångspris.
Visas 27/10. 

Surte
Älvä

ngen

Lödöse

Skepplan
da

Fretless frontman Patrik 
Carlsson för tillfället hem-
mahörande i Skepplanda 
berättar att bandet sedan ett 
år tillbaka har jobbat med en 
ny fullängdsskiva. Till års-
skiftet ska den vara klar, men 
redan i början av oktober 
släppte det svenska skivbo-
laget US 44 Records singeln 

Wait.
– Äntligen har vi fått ett 

skivbolag som kämpar för oss 
och som också har en inrikt-
ning mot USA, där vår musik 
har vunnit stort gehör. Redan 
de första dygnen spelades 
singeln i en rad amerikan-
ska radiokanaler och det har 
även blivit en del intervjuer, 

berättar Patrik Carlsson.
I USA har bandet kört 

en turné tidigare, november 
2012, och till våren är det 
dags igen. Fretless har fått 
ett särskilt fäste i Texas och 
Kansas City, men den kom-
mande touren kommer även 
att gå via Salt Lake City och 
Las Vegas.

– Vi kör tre veckor i april 
tillsammans med ett ame-
rikanskt band och det är 
bara så häftigt. Trots att vi 
hyllas där borta är vi tämli-
gen okända här hemma, det 
är lite speciellt, säger Patrik 
Carlsson.

Spelningarna äger rum 

på både stora klubbar och 
mindre pubar. Publiken som 
möter Fretless beskrivs som 
hängiven och engagerad. 
Det är något som Patrik, mer 
känd som ”Patte”, hoppas 
möta på den lokala krogen i 
Nol, då han underhåller som 
en av två i trubadurduon Piff 
& Puff.

– Det är en skön kontrast 
till livet som ”amerikansk 
rockstjärna” där vi bara kör 
eget material. Piff & Puff 
spelar kända covers och vill 
gärna att publiken sjunger, 
så är det inte när Fretless 
släpper loss, avslutar Patrik 
Karlsson.

Fotnot. Fretless låt Rock You finns 
med i bakgrunden till den svenska 
filmen Bröderna Jaukka och låten 
Ride är med i spelet RockBand3.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Fretless drar västerut med ny skiva
ÄLVÄNGEN. Rockbandet Fretless som är förank-
rat i Ale genom sångaren och gitarristen Patrik 
Carlsson är på gång igen.

Nyligen släpptes singeln Wait och innan jul är 
det dags för ytterligare en.

Just nu repar bandet för fullt i Skepplanda för i 
vår väntar en ny USA-turné och där har nya sing-
eln redan rosats.

Fretless live.

FRETLESS
Patrik Carlsson, sång och gitarr
Dennis Forsberg, bas och körsång
Kane Svantesson, trummor och 
körsång
Skivsläpp: Local Heroes (full-
längd), Ride (singel) och Wait 
(singel oktober 2013).
Aktuellt: Släpper albumet Hunter 
vid årsskiftet. USA-turné i april 
2014 och just nu bokar bandmed-
lemmarna även gig i Tyskland.

NOL. Ortsutveck-
lingsmötet i Nol hade 
samhällsplanering 
och kollektivtrafi ken 
som huvudpunkter på 
agendan.

Västtrafi ks Stefan 
Krafft berättade om 
Alependelns framgång, 
vilket inte bara har 
fördelar.

– Bristen på pen-
delparkeringar är nu 
ett växande problem 
på fl era av orterna, 
erkände han.

I mitten på december väntar 
en ny tidtabell träda i kraft 
för Västtrafik. Den inne-
bär mindre justeringar för 
matartrafiken till pendelsta-
tionerna. I Ale har kollek-

tivresandet ökat från det att 
pendeltåget invigdes den 9 
december förra året.

– Faktum är att Alepen-
delns popularitet är större 
än förväntat. Införandet av 
trängselskatt samt den smi-
dighet och turtäthet som 
tåget erbjuder ligger bakom 
framgången. Dessutom vet 
vi att det är högre status att 
åka tåg än buss, varför även 
”slipsburna” alebor nu kan 
tänka sig nyttja kollektiv-
trafiken, berättade Stefan 
Krafft.

Nu är ingenting så bra 
att det inte finns saker att 
förbättra. En del driftsstör-
ningar har försenat trafiken 
under året.

– Det får vi nog lära oss 
att leva med. Det är trångt på 
spåren vid Göteborgs cen-
tral, det är fler tåg i trafik än 
stationen är anpassad för, sa 
Stefan Krafft.

Bristen på pendelparke-
ringar är ett annat bekym-
mer och det gäller inte bara 
i Nol.

– Problemet är att det är 
trångt i centrum och ont om 
tillgänglig mark. Det vi tittar 
på nu är hur vi kan bygga på 
höjden. I Nol kommer det 
att bli pendelparkeringar 
även på älvsidan.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), såg gärna att man också 
tittade på en annan lösning.

– Vi har ju påpekat beho-
vet av så kallade slingbussar 
så att färre behöver ta bilen 
till stationen. Det är något 
vi tycker att Västtrafik borde 
intressera sig för.

En mötesdeltagare påpe-
kade att avgiften om 30 kr/
tur är för hög för att medföra 
cykel och den kritiken tog 
Stefan Krafft med sig. Vidare 
ställdes en kritisk fråga till 
hur synskadade ska kunna ta 
del av taxeinformationen på 
tågen. Blindskrift förekomer 
ej.

– DHR har genomfört en 
granskning av hur funktions-
hinderanpassade tågen är 
och jag ska se till att denna 
synpunkt finns med på vår 

lista som översänts till Väst-
trafik, lovade Rose-Marie 
Fihn (FP) som kvällen till 
ära svingade klubban, men 
som också är ordförande för 
Funktionshinderrådet i Ale.

Magnus Löwdahl, pla-
narkitekt i Ale, redogjorde 
för de planprogram som 
är aktuella i Nol. Det som 
ligger närmast i tiden är Ale-
byggens planer på ytterligare 
ett par höghus vid Moss-
vägen/Folkets Husvägen 
samt att eventuellt höja de 
befintliga med ytterligare en 
våning. Dessutom diskute-
ras nu var en ny förskola kan 
byggas. Den befintliga vid 
Nolskolan lever på övertid 
och sjunker sakta men säkert.

– Det finns ett antal alter-
nativa lägen och vi kommer 
att återkomma till nolborna 
med konkreta förslag. Det 
finns möjlighet att tycka till i 
flera olika skeden under pro-
cessen, informerade Magnus 
Löwdahl.

Mötesdeltagarna visade 
stor oro för skolans kapaci-
tet och standard, varför detta 
föreslogs bli en punkt på 
vårens möte.

Rose-Marie Fihn redo-
gjorde också för den funk-
tionshinderplan som anta-
gits i Ale och som bevakar att 
samhället är tillgängligt för 
alla människor, oavsett funk-
tionshinder.

Alependeln i fokus på Nols ortsutvecklingsmöte
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