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Din mäklare i Ale, Lödöse och Lilla Edet

Henrik Kjellberg  
Fastighetsmäklare/

kontorschef 

0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Fastighetsmäklare

0705-37 76 19

Maria Karlsson
Fastighetsmäklare

070-240 63 30
maria@axelssonsfast.se

NU ÄVENWEBSHOP!

SE FLER ERBJUDANDEN PÅ WWW.ALVANGENSCYKEL.SE

ÄLVÄNGENS CYKEL

NU SÄLJER VI UT  
20 ST NYA CYKLAR!
CYKELMODELL REK PRIS KAMPANJPRIS

20” BMX MERIDA BRAD 3
Röd

3995:- 1999:-
24” POJK PEAK
7-vxl

4995:- 3499:-
24” FLICK PEAK
3-vxl

2995:- 1999:-
26” POJK SCOTT ASPECT 40 MTB  
Storlek L

5495:- 2999:-
26” SCOTT ASPECT 10 XT  
Luftgaffel, storlek L

10995:- 4999:-
28” DAM SJÖSALA LYSEKIL  
Blå eller svart, 3-vxl, fotbroms

3995:- 2499:-
28” HERR MONARK  
3-vxl, svart 55cm ram

4995:- 3499:-
28” HERR MONARK 
3-vxl, brun, 55cm ram

4995:- 3499:-

28” MERIDA SPORTMODELL T2  
Ramstorlek 52cm ,54cm

6995:- 4999:-
29” MTB CRESCENT LODUR XT  
Luftgaffel, ramhöjd 17”

13995:- 9999:-
Reservation för slutförsäljning

ENDAST  

10 KVAR!

EXTRA-
ÖPPET
FREDAG
6 JUNI
KL 11-14

Hur föddes intresset för 
sång och musik?
– Min pappa dirigerade sångs-
ällskapet Harmoni, en man-
skör, i nästan 50 år. Sångsäll-
skapet bildades 1928 och min 
pappa blev dirigent 1932. Pap-
pa fyllde år den 15 augusti och 
jag kommer ihåg hans födel-
sedagar som fi rades i bersån. 
Musiker kom och spontansång 
uppstod. Upplevelser därifrån 
och även konserter gjorde 
starkt intryck på mig.

Har du någon musikalisk 
förebild?
– Min inkörsport och den som 
gjorde att jag började spela 
gitarr var Elvis. Han utgjorde 
drivkraften och viljan att gå 
upp på scen. Det är nu 60 år 
sedan som Elvis gjorde entré i 

artistvärlden och därför kom-
mer det att bli en del program 
med just hans repertoar.

Du har besökt Prästalund i 
30 år, hur kommer det sig?
– Det var i 80-talets början 
som jag hade kontakt med 
Lennart Thorstensson, som 
gjorde Sång & Sånt-program 
på Kvarnkullen i Kungälv. Han 
frågade mig om jag ville vara 
med och spela på midsommar-
fi randet i Prästalund. Det var 
så jag lärde känna Inga-Britt 
Karlbom som berättade om 
”Visafton i Prästalund”. På 
den vägen är det.

Vad är Prästalund för dig?
– Jag blev såld redan första 
gången jag kom hit. Vilken 
hänförelse att få se junisolen 

smeka lövverken och samtidigt 
höra fågelsången. Vartenda år 
har jag varit här sedan 1983-84 
och torsdagen den 12 juni är 
det dags igen.

När började du och Johan 
uppträda tillsammans?
– Vi har sjungit ihop sedan 
2000. Jag trodde att jag hade 
sjungit för mycket hemma ef-
tersom Johan inte visade nå-
got intresse för musik i yngre 
år. När han var 15 år fi ck han 
dock en kick och det blev nå-
got av ketchupeffekten. Det är 
en underbar känsla när vi gör 
arrangemang tillsammans, Jo-
han och jag.

Vad är sommar för dig?
– Det är sammetsljumma, ljusa 
kvällar och nätter. Det är ock-
så samhörighet, ett kvällsbad 
och doft av tång. Att få ta del 
av en solnedgång med alla dess 
färger är oslagbart. Oberoende 
väder och vind vill jag vara i 
Sverige under sommaren. Det 
är fantastiskt vart man än åker. 
Husvagnen har vi i Grebbestad 
där vi tillbringar en hel del tid.

JONAS ANDERSSON

Frendberg sjunger 
in sommaren

I 30 år har Lars-Eric Frendberg hälsat sommaren välkommen i Prästalund.
Trollhättesonen har således skaffat sig en speciell relation till Ale.

Nästa torsdag äntrar han åter Starrkärrs hembygdsgård tillsammans med sonen Johan.

LARS-ERIC FRENDBERG

Ålder: 70.

Bor: Trollhättan.

Intressen: Idrott i olika for-

mer. Jag spelade själv fotboll 

på den tiden det begav sig.

Bästa sommarlåt: Det blir 

tre visor av Evert Taube; 

”Inbjudan till Bohuslän”, Calle 

Schewens vals” och ”Kom i 

min famn”.

Vilka vinner Fotbolls-VM: 
Jag tror på Brasilien eller 

Tyskland.

VECKANS PROFIL


