
v Utgångspris 1 000 000:-

v 4 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 99 kvm, biyta 105 kvm

v Plan trädgårdstomt 744 kvm

v Byggt 1967
v Adress: Klockarevägen 21

v Visas ons 7/3 17.30-18.30

Välplanerade 1-plansvilla med källare och

garage. Viss renoveringsbehov föreligger. Plan

trädgårdstomt med uteplats under tak. Barn-

vänligt område på återvändsgata med gångav-

stånd till dagis, skolor och kommunikationer.

Bokade visningar. Ring för tid.

Vägbeskrivning: Från Göteborg kör Rv 45 norr

mot Älvängen/Skepplanda. Tag av Rv 45 mot

Skepplanda. Följ "Skepplanda vägen", sedan

höger in Odalvägen, Sedan höger Klockarevä-

gen. Tel: 0303-746250 Webbnr: 5410-1056

SKEPPLANDA

v Utgångspris 1 200 000:-

v 5 rok, varav 3-4 sovrum

v Boyta 112 kvm

v Tomt 168 kvm Plan trädgårdstomt

v Byggt 1974
v Adress: Kyrkbacken 4

v Visas mån 12/3 17.30-18.30

Välskött o fräscht radhus med bra läge, i mycket

populärt område. Barnvänligt med närhet till

skola, dagis, kommunikationer och naturen.

Bokade visningar. Ring för tid.

Vägbeskrivning: Från Rv 45 tag av mott Skepp-

landa (Skepplandavägen) sedan Kvarnabovä-

gen, kör förbi torget sedan vänster Arnes väg,

Kyrkbacken vänster. Tel: 0303-746250

Webbnr: 5410-1070

SKEPPLANDA

v Utgångspris 750 000:-

v Boyta 65 kvm

v Avgift 1.990:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv

v Balkong i söderläge

v Adress: Storegårdsvägen 3A

v Visas tor 8/3 17.30-18.30

Mycket fräsch 3:a. Ljus och trevlig välplanerad

genomgångslägenhet med balkong. Nya golv i

hela lägenheten. Bra läge på återvändsgata med

närhet till kommunikationer. Förening med

mycket god ekonomi. Bokade visningar. Ring för

tid.

Vägbeskrivning: Från Göteborg kör Rv 45 norr

mot Nol. Från Rv 45 tag in på Folketshusvägen,

sedan höger Storegårdsvägen.

Tel: 0303-746250 Webbnr: 5410-1074

3:a NOL

Vår mäklartjänst

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.
Älvängen 0303-74 62 50

Vi gör det enklare
att byta bostad.

Anmäldig till vår
Husköparskola
ring 0303-74 62 50 

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

Vi är experter på den 
lokala marknaden och 
känner väl till vårt 
område, samtidigt som 
vi kan luta oss tillbaka 
på en stark organisation 
med ett väl etablerat 
varumärke. 

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


