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Nyproduktion i samarbete med A-hus

Strax öster om Bohus kommer tre tomter om ca 1400 kvm/
tomt styckas av och i samarbete med A-hus erbjuder vi 
här ett bekvämt och nyproducerat hus. Genomgående 
välplanerat och hög standard. Annonserat hus är endast 
förslag - välj fritt ur A-hus sortiment!

2:a i Blå staden

Ljus renoverad 2:a med öppen och ljus planlösning med 
egen uteplats i sydvästl?ge. Populär och stabil förening. 
Vån. 1/4, hiss. 51 kvm. Avg. 3.050:-

Pris 3.600.000:- avser nyckelfärdig villa ”Kobbskär” 
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Pris 995.000:- som utgångspris.  
Karolinernas Gata 1. Visas 12/2. 
Gunnar Carlström 0723-618 618
gunnar@axelssonsfast.se
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I förra veckan 
förmedlade vi en 
hyresfastighet 
i centrala Lilla 
Edet via vårt 
spekulantregister.  
Vi har stor efterfrågan och 
många köpklara spekulanter på 
kommersiella fastigheter. 

Går du i tankarna att sälja 
så kontakta kontorschef/
fastighetsmäklare Henrik 
Kjellberg på 0727 316 360 alt 
henrik@axelssonsfast.se

Hur känns det att ersätta 
Eskil Hansson (bortrest) 
och göra debut i den di-
rektsända lokala finalen av 
Vi i femman?
– Det känns bra. Lite nervöst, 
men det ska bli roligt.

Vad har du för favoritämne 
i skolan?
– Det är engelska.

Förutom engelska, vilka 
ämnen hoppas du finalfrå-
gorna handlar om?
– Svenska och historia. När det 
gäller det sistnämnda ämnet så 
är andra världskriget lite av en 
specialitet. 

Något ämne du gärna 
undviker?
– Låt mig tänka. Det skulle 
nog vara musik i så fall, det är 
jag inte speciellt bra på.

Hur blir man ett vinnarlag i 
Vi i femman?
– Det är ganska enkelt. Du ska 
kunna mer än motståndarna.

Är du en typisk vinnar-
skalle?
– Det vet jag inte. Lite grann 
kanske. Det har man nog med 
sig från fotbollen i så fall.

Hur har ni förberett er?

– Vi i klassen har tittat extra 
mycket på nyheterna och läst 
tidningarna noggrant.

Har klassen någon egen 
hejaramsa?
– Ja, två stycken. Klasskam-
raternas stöd betyder myck-
et. ”Vi är smarta vi är coola, 
vi ska äga varje skola. Åhh 
Tingberg”. Den andra lyder: 
”Tingbergsskolan heja på, 
högst på pallen ska ni stå. Se 
nu till att va på topp, ni är vårt 
bästa hopp!”.

Vad vill du göra när du blir 
stor?
– Fotbollsproffs vore inte så 
dumt. Favoritlaget är Liver-
pool och idolen Steven Ger-
rard.

JONAS ANDERSSON

Laddad
för final

På tisdagskvällen smäller det!
Tingbergsskolan klass 5b möter Strömslundsskolan från Trollhättan i den  

lokala finalen av Vi i femman.
Birk Linde gör sin första match i par med Tove Hellström.

BIRK LINDE

Ålder: 11 år, fyller 12 i 

oktober.

Bor: Lödöse.

Familj: Mamma, pappa och 

fyra syskon.

Intressen: Fotboll. Jag spelar 

med i Lödöse/Nygård IK.

Aktuell: Som ena halvan i 

det lag som ska represente-

ra Tingbergsskolan klass 5b 

i finalen av Vi i femman. 
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