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ALAFORS. Vildsvinen 
har kommit till Alafors.

Kent och Mona Olaus-
son i Älebräcke hade 
före årsskiftet påhäls-
ning två gånger om.

– Nu har jag satt upp 
stängsel, säger Kent.

Ett område på gräsmattan, 
som mäter cirka 200 kva-
dratmeter, bökades upp på 
familjen Olaussons tomt före 
julhelgen. Det råder ingen 
som helst tvekan om att det 

är vildsvin som har varit i 
farten.

– Vildsvinen letar efter 
kvickrot och mask så här års, 
förklarar Kent Olausson.

– Problemet är också den 
majsodling som förekommer 
i närheten. Det lockar till sig 
vildsvinen.

Kent har nu köpt stängsel 
som satts upp.

– Ett sätt att skydda 
gräsmattan från ytterligare 
påhälsning, avslutar Kent 
Olausson.

JONAS ANDERSSON

Så här såg gräsmattan ut hemma hos Kent och Mona Olausson i 
Älebräcke efter att vildsvinen hållit sig framme strax före jul.

Vildsvin
i Älebräcke
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Det är vi som 
är Axelssons!

Centralt med potential!

Välkommen till denna trevliga villa i centrala Älvängen! Här 
bor du med gångasvtånd till all service och pendeltåget mot 
Gbg. Villan har en del renoveringsbehov och passar perfekt för 
dig som vill sätta din egen prägel på boendet. Välkommen på 
visning!  107 kvm.  
 
Pris 1.700.000:- som utgångspris.
Visas 12/1. 
Adress Carlmarks väg 70.
Henrik Kjellberg 0727-316 360  
henrik@axelssonsfast.se

Välplanerat med hiss fr markplan!

Välkommen till denna välplanerade trea i centrala Surte. 
Här bor du enkelt och bekvämt med hiss från markplan. 
Gångavstånd till pendeltåget som tar dig till centrala Göteborg 
på ca 10 min. Inglasad balkong som utgör ett trivsamt 
”extrarum”. Föreningen renoverar badummet under 2014.  
Vån. 2/5, hiss. 77,7 kvm. Avg. 4.674:-  
 
Pris 950.000:- som utgångspris.
Visas 12/1. 
Adress Göteborgsvägen 97C.
Henrik Kjellberg 0727-316 360  
henrik@axelssonsfast.se
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3:a S
urte Söker du 

mäklarjobb?
2013 har varit ett mycket bra år för Axelssons 
Alekontor där vi stärkt vår position som det 

självklara alternativet till kedjemäklarna. 2014 
ska bli vårt bästa år någonsin då vi tar ett 

ännu större grepp om den lokala marknaden i 
Ale och Lilla Edet.  

Vi söker därför 
ytterligare en duktig 

fastighetsmäklare med 
placering i Älvängen. 

Hos Axelssons jobbar man utan 

ger oss många affärer runt om 
i Göteborgsregionen. Du får full 

Hos oss kommer du lyckas!  
Maila din ansökan till  

kontorschef Henrik Kjellberg, 
henrik@axelssonsfast.se  

Stefan Sandberg slog 
nytt rekord i Ale Torgs 
årliga kundvagnsra-
ce på ICA Kvantum. Av 
alla kunder som hand-
lat för minst 300 kr 
någon söndag i decem-
ber blev det ölandabon 
Stefan som fick äran 
att på tre minuter fylla 
en kundvagn. Efter av-
slutad runda kunde 
ICA-handlare Marianne 
Sjöö konstatera att det 
nya rekordet löd på 
6 046 kronor.

NÖDINGE. Stefan Sand-
berg från Ölanda slog 
nytt rekord i kund-
vagnsracet på ICA Kvan-
tum Ale Torg dagarna 
före jul.

På tre minuter lycka-
des han få med sig varor 
för 6 046 kronor.

– Det var minst sagt 
imponerande, konstate-
rade företagarförening-
ens Barbro Ericsson.
Kunder som på en söndag i 
december handlar för mer än 
300 kronor i någon av buti-
kerna på Ale Torg får skriva 
sitt namn på en lott. Före jul 
dras en vinnare. I år blev det 
Stefan Sandberg från Ölanda 
som fick chansen att på tre 
minuter fylla en kundvagn på 
ICA Kvantum.

– Han var väldigt förbe-
redd och visste exakt vart han 
skulle ta vägen i butiken. Att 
frugan var vegetarian spelade 
ingen roll, det blev en hel del 
kött i vagnen, skrattar Bar-
bro Ericsson.

Stefan Sandberg hade fått 
massage på Klippstudion när 
han fick förslaget att lämna in 
lotten i ICA:s förbutik. Han 
lyssnade och blev självklart 
överlycklig när telefonen 
ringde. Butiken kartlades i 
minsta detalj och på blott 
tre minuter lyckades Stefan 
sedan fylla vagnen med varor 
till ett totalbelopp om 6 046 
kronor. Nytt rekord!

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nytt rekord i kundvagnsracet

F
O

T
O

: 
B

A
R

B
R

O
 E

R
IC

S
S
O

N


