
v Utgångspris 1 800 000:-

v 5 rok, varav 4 sovrum

v Boyta 120 kvm

v Tomt 372 kvm

v Byggt 1973
v Adress: Börsagårdsvägen 53

v Visas sön 18/2 13.00-14.00

Med bra ytterläge i området ligger denna

välskötta 1 1/2 plansvilla med förråd och garage

i länga. Bra planlösning med 4 sovrum i huset.

Populärt område med närhet till Ale Torg, dagis

och skolor. Bokade visningar. Ring för tid.

Vägbeskrivning: Från Göteborg kör Rv 45 norr

mot Nödinge. Från Rv 45 tag av in på Norra

Kilandavägen och sedan tag höger in på

Börsagårdsvägen. Tel: 0303-746250

Webbnr: 5410-0953

NÖDINGE

v Utgångspris 2 400 000:-

v 7 rok, varav 5 sovrum

v Boyta 139 kvm, biyta 115 kvm

v Tomt sluttning 985 kvm

v Byggt 1973
v Adress: Bärnstensvägen 9

v Visas 17/2 13.00-14.00

Stor välplanerad slutningsvilla, högt insyns-

skyddat läge, mitt i centrala Älvängen! Stora

generösa utrymmen med garage i huset. En

fastighet med många möjligheter som privat-

bostad/kontor. Närhet till dagis och skolor. Bra

kommunikationer till Göteborg. Bokade vis-

ningar. Ring för tid.

Vägbeskrivning: Sväng av Älvängen S, upp för

backen. Sväng vänster i korsningen, tag sedan

höger upp för Smedjebacken. Sedan höger in på

Bärnstensvägen. Tel: 0303-746250

Webbnr: 5410-0898

ÄLVÄNGEN

v Utgångspris 750 000:-

v Boyta 72 kvm

v Avgift 2.592:-/mån inkl värme, VA

v Balkong i västerläge

v Adress: Göteborgsvägen 100 A

v Visas tis 20/2 17.00-18.00

Fräsch och välplanerad genomgångslägenhet.

3-rum och kök på 1 vån med balkong i mindre

BRF med god ekonomi. Centralt läge med

närhet till Älvängen centrum och kommunika-

tioner m.m. Bokade visningar. Ring för tid.

Vägbeskrivning: Från rv 45 kör av Älvängen

centrum, tag sedan vänster i korsningen. Fort-

sätt en bit till ett tegel lägenhetshus på vänster

sida. Tel: 0303-746250 Webbnr: 5410-1037

3:a ÄLVÄNGEN

Vår mäklartjänst

Genom vår rikstäckande 
kedja kombinerar vi det 
bästa av två världar.

Våra mäklare är experter 
på sina lokala marknader 
och känner väl till de 
områden där de verkar, 
samtidigt som de kan 
luta sig tillbaka på en 
stark organisation med 
ett väl etablerat 
varumärke. 

Det gör att våra mäklare 
kan ägna mer tid åt det 
viktigaste, våra kunder.

Vi vet vad din 
bostad är värd. 
Beställ de senaste försäljningssiffrorna 
från din gata helt kostnadsfritt (värde 100 kr). 
Välkommen till fastighetsbyran.se

Vi har stor efterfrågan på villor och bostadsrätter i Ale.

Vi gör det enklare 
 att byta bostad. 

Testa Planerings-
verktyget på
fastighetsbyran.se

Älvängen 0303-74 62 50


