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Vill du veta vad
din bostad är värd?

 

I SAMARBETE MED 
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Hur går det med träning-
en?

– Jo då, det går framåt. 
Nu har vi precis fått våra 
racercyklar så det är nu det 
börjar på riktigt. Hela vin-
tern har vi tränat spinning 
och styrketräning 3-5 dagar 
i veckan, men det blir inte 
samma sak på en spinning-
cykel som att cykla utom-
hus.

Hur är stämningen i 
laget?

– Vi har en bra teamkäns-
la och lär känna varandra 
mer och mer. 

Den 11 juli går start-
skottet för 120 mil på 
cykel till Paris. Vilka trä-
ningsmål ska du ha upp-
nått innan?

– Då ska vi ha 250 mil i 
benen med start nu. Det blir 
i genomsnitt 20 mil i veckan 
fram tills vi åker. 

Syftet är att under hela 
året samla in pengar till 
Barncancerfonden. Hur 
har det gått hittills?

– Jättebra och faktiskt 
över förväntan. Vi är runt 
på olika events och skram-
lar och har redan fått ihop 
1,2 miljoner – bara för vårt 
lag. Tillsammans med alla 
lagen i Sverige kommer vi 

att slå 10 miljoner i insam-
lade pengar. I samband med 
Internationella barncan-
cerdagen den 15 februari 
ordnade jag ett fackeltåg 
från Götaplatsen till Gus-
tav Adolfs torg. Göteborgs 
fyrverkerifabrik sponsrade 
med facklor och vi sålde 
hela 200 stycken. Sedan har 
vi pärlat och sålt ”Fight for 
life”-armband och möss-
sor har vi sålt omkring 
1000 stycken, vilket gene-

rerat 150 000 kronor till 
Barncancerfonden. Det är 
många bollar i luften hela 
tiden och det är jättekul. 

 Hur har det gått att 
hitta företagssponsorer i 
Ale?

– Inte så jättebra tyvärr, 
men tre har vi fått: Salong 
Jessie, Z-Bygg och Plåtsla-
garn i Ale. Jag skulle önska 
att fl er ville vara med. 

JOHANNA ROOS

Hur går det med träningen?

HALLÅ DÄR...

… Petra Ambjörnsson från Alafors, som ligger i hårdträning inför att i sommar cykla de 120 
milen från Kiel till Paris tillsammans med Team Rynkebys Göteborgslag till förmån för Barn-
cancerfonden.
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Det är vi
som är
Axelssons!

Unikt radhus i toppskick!

Vi har fått förmånen att få förmedla 
försäljningen av detta unika gavelradhus 
i populära Nol! Huset byggdes ut -99 och 
har renoverats tilltoppskick sen dess. Hela 
180 kvm ger plats för hela familjen. Nyare 
kök och lyxigt badrum. Stor altan/soldäck. 
Ett hus som måste ses och upplevas på 
plats - Välkommen på visning! 

Pris 2.700.000:- som utgångspris.
Visas 15/4.
Kärrvvägen 2. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Nol

Perfekt för det lilla 
hushållet!

Välkommen till detta charmiga lilla hus 
i centrala Lödöse! Villan är löpande 
renoverad de senaste åren och är perfekt 
för det lilla hushållet. Hel källare med både 
rum, stor tvättstuga och hobbyrum. Fem 
minuters gångväg till tågpendeln som tar 
dig till Gbg på knappa 30 min. Välkommen 
på visning! 72+72 kvm. 

Pris 1.275.000:- som utgångspris.
Visas 15/4. 
Östra Hovingevägen 10
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Lödöse

Central villa 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 10/4. 
Carlmarks väg 70.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Älvä
ngen

Stort och mycket ljust! 

Stort och mycket ljust med härlig 
planlösning! Sluttningshus med gott om 
plats i Älvängen. Härlig planlösning med 
öppet och mycket fönster. Övre
plan nyrenoverad. Stor inglasad altan/
balkong. Fem sovrum och två badrum, 
ett med bastu. Garage och stor tomt i bra 
läge. Välkommen på visning! 239 kvm. 

Pris 2.295.000:- utgångspris. 
Visas 23/4. Maila för bokning.
Gunnarssons väg 1.

Älvä
ngen


