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Ä L V Ä N G E N

TVÅOR PÅ
BESIKTNINGEN?

VI ÅTGÄRDAR OCH 
OMBESIKTAR!

ÖPPET SOM 
VANLIGT HELA 
SOMMAREN!

SERVICE 

AC REPARATION

RESERVDELAR & TILLBEHÖR

SLÄPVAGNSSERVICE

4-HJULSINSTÄLLNING

DIAGNOSUTRUSTNING

ELEKTRONIK 

DÄCKCENTER

2 augusti 2014
Paradisbanan Älvängen

- Nu kör vi igen!

Inträde 80:-. Barn under 15 år fri entré

Första start 14.00
- Missa inte denna folkfest!

ÄLVBYGDENS MK Välkomna!

Lars-Erik Eriksson och Svensk Fastighetsförmedling tillhör nu Vaknafondens tredje största bi-
dragsgivare efter ICA Kvantum Ale Torg och Alebyggen.

En mäklare som visar 
samhällsengagemang
– Svensk Fastighetsförmedlingi Ale 
skänker provision till Vaknafonden
NÖDINGE. Lars-Erik Er-
iksson är född och upp-
vuxen i Ale kommun.

Större delen av sin 
framgångsrika yrkes-
karriär har han ägnat åt 
mäkleri.

– Nu är det dags att 
betala tillbaka, svarar 
han på frågan om varför 
hans kontor engagerar 
sig kraftfullt i det drog-
förebyggande arbetet 
i Ale.
Svensk Fastighetsförmedling 
i Ale har under mer än ett år 
skänkt en försäljningspro-
vision per såld fastighet till 
Vaknafonden. Bakom initiati-
vet står franchisetagaren och 
mäklaren Lars-Erik Eriksson. 
Första året gav 81 500 kro-
nor och år två har börjat ännu 
bättre.

– Målet är att vi ska skän-
ka 100 000 kronor om året 
till Vakna och jag tror vi når 
dit redan i år. Ale är en fram-
tidskommun och vi upplever 
att framför allt göteborgarna 
har börjat hitta hit nu, säger 
Lars-Erik.

Idén om att skänka en pro-
vision till Vakna föddes i sam-
band med  den snart 30-åriga 
karriärens mest annorlunda 

mäklaruppdrag, julen 2012.
– Vi lät tillverka ett äkta 

pepparkakshus med all lyx du 
kan drömma om. Inga detaljer 
lämnades åt slumpen. Mäk-
lare som vi är gav vi markna-
den chansen att vara med i en 
budgivning. Alebyggen vann 
och försäljningssumman, 10 
000 kronor, skänktes till Vak-
nafonden. Det kändes väldigt 
bra och min känsla var att 
vi borde göra mer, berättar 
Lars-Erik.

Född och uppvuxen i Sur-
te-Bohus vet han också vilken 
enorm betydelse föreningsli-
vet har för aleborna.

– När jag växte upp var 
det OK Alehof som gällde. 
Bröderna Börjesson och Ab-
rahamsson tog väl hand om 
oss. Om jag inte orienterade 
så åkte jag med och stöttade 
Vildkatterna i bandy. Klubbar-
na lever vidare än idag, men 
utmaningen att attrahera ung-
domarna nuförtiden är större. 
Drogmissbruket var inte alls 
så utbrett på min tid och detta 
är ett samhällsproblem som 
alla aktivt måste jobba mot. 
Fördelen med att stötta Vakna 
är att vi då både bidrar till det 
konkreta drogförebyggande 
arbetet och till föreningslivet, 
menar Lars-Erik.

Yrkesmässigt har det va-
rit en strålande vårsäsong. 
Svensk Fastighetsförmedling 
har skaffat sig en ledarposition 
på marknaden med en 40%-ig 
andel.

– Det är vi väldigt stolta 
över. När vi var som störst 
hade vi 42% av den mäklade 
andelen i Ale och med en ny 
generation mäklare är vi nu på 
väg att slå nya rekord, säger 
Lars-Erik nöjt.

Han gläds över det ökade 
intresset för Ale och att hus-
priserna har stigit näst mest i 
Sverige har inte påverkat ne-
gativt.

– Nej, alla som köper här 
gör fortfarande en väldigt bra 
affär. Ökningen sker från en 
låg nivå och dessutom är det 
fortfarande främst rad- och 
kedjehus i Nödinge samt vil-
lorna i Madenområdet i Äl-
vängen som har stuckit iväg. 
Det är inte en generell pri-
sökning med 18% i hela Ale, 
avslutar Lars-Erik Eriksson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Fotnot: Vaknafonden förvaltar 
ekonomiska bidrag från nä-
ringslivet, avsedda för drogfö-
rebyggande arbete, och delar 
årligen ut bidrag till det ideel-
la föreningslivet i Ale motsva-
rande 200 000 kronor.


