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2:a Surte - Renoveringstillfälle!

Bostadsrätt med renoveringsbehov i Surte med närhet till centrum och pendetåget 
mot Göteborg. Bra planlösning och låg avgift i stabil och populär förening. Ett utmärkt 
tillfälle till ett billigt boende och chansen att sätta din egen prägel på boendet. 
Välkommen på visning! 61 kvm. Avg. 2.977:- 

Pris 475.000:- som utgångspris.
Visas 9/3. 
Adress Grangärdesvägen 1A.

Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Välskött med stora 
utrymmen!

Välkommen till denna otroligt välskötta villa i Lödöse  - med promenadavstånd till 
pendeltåget som tar dig till Gbg/Trollhättan! Villan är mycket välskött med bla nyare 
kök och badrum. Inglasat uterum med utsikt mot älv. Totalt 222 kvm ger plats för hela 
familjen. Fristående garage. Villan ska ses och upplevas! 115+107 kvm. 

Pris 1.975.000:- som utgångspris.
Visas 9/3. 
Adress Norregårdsvägen 18.

Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Surte
Lödöse

Varifrån kommer intresset 
för att baka?
– Jag har jobbat som bagare i 
10 år och intresset kommer 
nog hemifrån, mamma bakade 
mycket när jag var liten. 

Vad är det bästa med ditt 
jobb?
– Att få framställa en produkt 
från början och komma på nya 
recept. Det fi nns egentligen 
inga gränser för vad man kan 
göra och det går alltid att ta 
det ett steg vidare. Vi försöker 
alltid att möta kundernas öns-
kemål, inom rimliga gränser. 
Man är en passionerad bagare 

som vill hjälpa till och ge bra 
service. 

… och det sämsta?
– Många bagare skulle nog 
säga arbetstiderna, men jag 
tycker att jag har rätt bekvä-
ma tider. Jag börjar fem och vi 
öppnar sex, så det är inte lika 
tidigt som många andra. 

Hur förbereder ni er inför 
semledagen?
– Det är lite gambling nu ef-
tersom det är första året, men 
hellre för mycket än för lite. Vi 
räknar med att sälja runt 4000 
semlor, alltså i genomsnitt en 

till varje älvängenbo. 

Hur ska en riktigt bra sem-
la vara?
– Inte fuska med råvarorna. 
Det ska vara riktigt smör i 
bullen, rikligt med mandelfyll-
ning och färsk vispgrädde. 

Förutom den klassiska 
semlan, vilka andra sorter 
säljer ni?
– Vaniljsemlor, som istället 
för mandelfyllning har grädde 
med vanilj. Sedan har vi även 
wienersemlor, semlornas Rolls 
Roys. Det är wienerdeg med 
fl uffi g fyllning med smak av 
mandel och grädde. 

Bakar du även när du är 
ledig?
– Man är så superambitiös på 
jobbet så när jag kommer hem 
ställer jag mig inte gärna och 
bakar, men det gör däremot 
min sambo och då är man lite 
yrkesskadad och kan inte låta 
bli att vara där och pilla. 

JOHANNA ROOS

En passionerad
bagare gör sig redo

Semlehögtiden är kommen och Johnny Angelbrant har fullt upp i bageriet.
Som bagerichef på Coop Extra i Älvängen är han alltid nyfi ken på nya recept.

Enligt honom är wienersemlan något av en semlornas Rolls-Royce.

JOHNNY ANGELBRANT

Ålder: 32

Bor: Hus i Kode

Familj: Sambo och två döttrar

Gör: Bagerichef på Coop Extra 

i Älvängen

Fritidsintressen: Ishockey, 

spela innebandy med ett 

kompisgäng och vara med 

familjen

Favoriträtt: Laxsida med 

potatis och en god sås

Lyssnar på: Allätare, men 

gärna pop och rock

Drömresa: Nya Zeeland 

Motto: Att se varje dag på ett 

positivt sätt
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