
v Utgångspris 1 100 000:-

v 4 rok, varav 2-3 sovrum

v Boyta 72,5 kvm, biyta 16,5 kvm

v Tomt 1 000 kvm Sluttning

v Byggt 1968
v Adress: Ulvstorp 260

v Visas sön 25/2 14.00-15.00

Charmigt och trevligt, renoverat enplansvilla

med delvis källare. Härlig trädgård med garage.

Underbart lantligt läge med naturen som

närmsta granne. Bokade visningar. Ring för tid.

Vägbeskrivning: Från Göteborg kör Rv 45 norr

mot Alafors. Från Rv 45 sväng av vid rödljusen i

Alafors. Följ Alingsåsvägen förbi Alafors sam-

hälle, ca 3,8 km från Alafors. Tag höger vid skylt

Sannum. Fortsätt 2,6km, hänvisnings skyltar

visar vägen. Tel: 0303-746250

Webbnr: 5410-1045

NOL

v Utgångspris 1 650 000:-

v 5 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 99 kvm, biyta 99 kvm

v Plan tomt 1 102 kvm

v Byggt 1971
v Adress: Trädesvägen 11

v Visas mån 26/2 17.30-18.00

I populärt område i Skepplanda finner ni detta

välskötta och välplanerat och 1-planshus med

källare och garage. Bra läge i Skepplanda med

gångavstånd till dagis, skolor och kom-

munikationer.

Vägbeskrivning: Från Göteborg kör Rv 45 norr

mot Älvängen/Skepplanda. Tag av Rv 45 mot

Skepplanda. Följ "Skepplanda vägen", sedan

höger in Åkarvägen, sedan direkt höger Trä-

desvägen. Skyltar visar. Tel: 0303-746250

Webbnr: 5410-0916

SKEPPLANDA

v Utgångspris 1 295 000:-

v 5 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 108 kvm

v Plan tomt 198 kvm

v Byggt 1969
v Adress: Kärrvägen 81

v Visas ons 21/2 17.30-18.30

Trevligt och fräscht 2-vånings radhus med

garage i länga. Renoverat med nytt badrum och

nytapetserat i hela huset. Ny värmepump och en

uteplats delvis under tak. Mycket populärt

barnvänligt område i Nol. Bokade visningar. Ring

för tid.

Vägbeskrivning: Från Göteborg kör Rv 45 norr

mot Nol. Från Rv 45 tag in på Folketshusvägen,

sedan vänster Kärrvägen. Tel: 0303-746250

Webbnr: 5410-1023

NOL

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


