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Det är vi
som är
Axelssons!

Nygår
d

Fritidshus utanför Nygård!

Drömmer ni också om en liten oas att 
ladda batterierna på?
Här har man skogen med kantareller och 
blåbär som närmsta granne. Närhet till 
badsjö och en mycket lättskött trädgård 

Välkomna hit! 48 kvm.

Bohus

Funkispärla med utsikt!

otrolig charm och är perfekt för dig som vill 
sätta din egen prägel. Utsikt mot Göta älv 
och gångavstånd till pendelstationen som 
tar dig till Gbg på ca 15 min. Ett sällsynt 

 
140 kvm.

Nol

På-landet-känsla i Nol!

Vi har fått förmånen att få förmedla denna 

efter egen smak. Stor tomt om 5660 kvm 

Lödöse

Mindre hästgård med  
2 boxar!

Välkomna till denna lantliga idyll med 

hästgård med stall och två boxar. Drygt 1 

vedspis. Välkommen på visning! 146 kvm.

Pris 395.000:- som utgångspris. 
Visas 13/8 kl 17-18. Simontorp 111.
Maria Karlsson 070-2406330  
maria@axelssonsfast.se

Pris 1.950.000:- som utgångspris. 
Visas 10/8. Genvägen 8. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.895.000:- som utgångspris.
Visas 10/8. Gallåsvägen 8.
Henrik Kjellberg 0727 316 360
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.850.000:- som utgångspris. 
Visas 12/8. Hältorp 127.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Hur har du som lantbruka-
re upplevt den varma och 
torra sommaren?
– Den har varit härlig! Jag 
kan inte påminna mig om 
att vi har haft en sådan varm 
sommar sedan 80-talet.

Har torkan ställt till pro-
blem?
– Faktum är att växtligheten 
har hängt med förvånansvärt 
väl. Det beror på att maj må-
nad var torr vilket gjorde att 
rötterna gick ner betydligt 
längre för att hämta vatten.

Hur har förutsättningarna 
för er lantbrukare för-
ändrats under de senaste 
decennierna?
– Vi har upplevt en oerhörd 
strukturutveckling, det har 
blivit större enheter. Den 
förändringen är väldigt på-
taglig för det svenska lant-
bruket. Stenhård specialise-
ring har det blivit. Jag ägnar 
mig åt grovfoder och halm-
bärgning. Jag odlar visserli-
gen spannmål, men gör inte 

mycket av jobbet själv. Det 
gör de som har maskinerna. 
Det går på nolltid.

Beskriv en vanlig dag?
– Det börjar med mjölkning 
och skötsel av mina sexton 
kor. Det sker klockan sex och 
därefter blir det en välbehöv-
lig frukost. Sedan väntar en 
bra stund med telefon- och 
pappersarbete, som har ökat 
ofantligt på senare tid. Det 
blir en del praktiskt arbe-
te innan ytterligare ett pass 
väntar med korna på efter-
middagen. Under skördetid 
blir det också en del kvälls-
jobb. Det är ju trots allt en 
väderberoende bransch man 
jobbar i.

Vad säger du till dem som 
menar att ni lantbrukare 
alltid klagar på vädret?
– Generellt sett så klagar vi 
bönder på vädret, det kan jag 
hålla med om. Någon gång 
kan emellertid väderleken 
vara väldigt lagom, som ex-
empelvis nu. Grödorna ser 

vackra ut och det är bra på 
alla sätt.

Du har ett stort intresse för 
jakt, eller hur?
– Det stämmer. Jag är ord-
förande i Ale Jaktvårdskrets 
och har så varit under ett 
antal år. Jag och min fru 
Yvonne tog jägarexamen 
för femton år sedan. Det var 
roligt att få lära sig mer om 
det vilda djurlivet. Jakt är för 
mig en naturupplevelse, man 
får lära sig spåra djur och du 
lägger märke till så mycket 
mera i naturen.

Blir det någon semester i 
år?
– Ja, faktiskt. Det blir en 
vecka och den startar på fre-
dag. Då tar jag in en avbytare 
från Sollebrunn som håller 
ställningarna på gården. Det 
skönaste med semestern är 
att slippa passa tider. Troligt-
vis blir det att vi åker bort, 
kanske till Värmland.

JONAS ANDERSSON

Lantbrukare som 
njuter av värmen

Trots en rekordvarm sommar klagar inte lantbrukaren Åke Niklasson.
Han tycker att väderleken har varit alldeles lagom.

Nu hägrar en veckas semester, därefter återupptas arbetet och som politiskt aktiv 
för Centerpartiet stundar en hektisk valspurt.

VECKANS PROFIL

ÅKE NIKLASSON

Ålder: 57.

Bor: Skaltorp.

Yrke: Lantbrukare.

Intressen: Föreningsliv.

Bästa med sommaren: Att 

det är långa ljusa dagar, som 

bjuder på en vacker natur. 

Jag gillar för övrigt alla 

årstider och de omväxlingar 

som blir.

Gör helst en ledig dag: Tar 

en promenad i skogen med 

hunden.

Äter helst: All mat är god 

mat.


