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Ale, Nödinge, Östra Ängarne - bostadsrätter
Nu pågår försäljningen av ytterligare 24 nya bostadsrätter i Ale. Bo bekvämt 
med hiss och stor balkong eller uteplats i soligt västerläge – och möjlighet att 
påverka pris och månadsavgift. Välj bland våra välplanerade hem om 2-4 rok.
Lägenhetsvisning: Söndag 18 maj kl. 11-12     
Plats: Vi ses i nybyggda grannfastigheten Brf Aleäng, Torkels Kulle 4   
Kontakt: Lennart Olsson, tel. 0708-44 64 12, lennart.olsson@fastighetsbyran.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - radhus
Bo bekvämt i ett av våra 10 nya prisvärda radhus med äganderätt. Här bor du nära 
natur och badsjöar, samtidigt som du tar dig till innerstan på bara 17 min med pendeln. 
Som alltid när Peab bygger köper du din bostad till fast pris utan budgivning.
Månadskostnad från 6 610 kr/mån.
Stomvisning: Söndag 18 maj kl. 12-13 på Jordkällevägen    
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93, daniel.folke@peab.se

Välkommen på visning 18 maj
Hur skulle du trivas i ett modernt hem i idylliska Ale, nära badsjöar och natur?

Stomvisning!

Hitta ditt drömhem på peabbostad.se

Hur kom musiken in i ditt 
liv?
– Jag växte upp i en frikyrklig 
familj, min pappa var pastor. 
Jag började spela på gehör. 
Mitt första musikminne har 
jag som femåring. Min pap-
pa var sjuk och jag spelade 
piano för honom. Han sa: 
Vad fint du spelar!

Har du någon förebild?
– Elvispianisten Per-Erik Hal-

lin har betytt mycket för mig.

Vilka instrument spelar du?
– Nu blir det mestadels pia-
no, men även sax. Jag börja-
de spela trummor som ton-
åring i ett band på Öckerö. 
Vi bodde på Rörö. Gitarr är 
också ett instrument som jag 
behärskar.

Hur känns det att fylla 60 
år?
– Mitt liv har aldrig varit bätt-
re. Det känns gott! Musiken 
har givit mig så många mö-
ten med människor. Det enda 
som är lite frustrerande är att 
jag inte alltid vet i vilket sam-
manhang jag har träffat perso-
nerna som jag möter på byn. 
Det kan ha varit i Guntorps 
missionskyrka, i Smyrnakyr-
kan eller genom Ale Lucia för 

att nämna några exempel.

Har du någon framtids-
dröm?
– Det är att få vara frisk, 
fortsätta spela och möta 
människor i min tro.

Varför en välgörenhets-
konsert?
– Jag har allt jag behöver och 
vill inte ha några presenter. 
Jag gjorde en konsert när jag 
fyllde 50 och tyckte det kunde 
vara roligt att göra det igen. 
Det är många duktiga musi-
ker som kommer att finnas 
med. Pengarna som arrange-
manget genererar ska gå till 
flyktingar. Alla som vill är väl-
komna att besöka konserten 
och förhoppningsvis blir det 
en riktig folkfest.

JONAS ANDERSSON

Firar 60 med 
välgörenhetskonsert

Musiken har han i blodet.
Till helgen fyller Dhan Hector 60 år.

Istället för kalas bjuder han in till välgörenhetskonsert i Missionskyrkan.

DHAN HECTOR

Ålder: Fyller 60 år.

Familj: Barnen Johanna, 31, 

och Andreas, 28.

Bor: Älvängen.

Arbete: Serviceelektriker.

Intressen: Musiken och min 

tro.
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