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Det är vi 
som säljer 
bostäder 

i ditt 
område. Hans GötestamLinda Johansson

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN

0303 - 74 66 90
www.axelssonsfast.se

0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

CENTRALT LÄGE SURTE
Visas Torsdag 8/3 Boka tid.
Fräsch trea om 74 kvm våning 3/3 med centralt läge i Surte. Banker,
affärer, service och kommunikationer utanför dörren. Månadsavg. 2.379:- 
Pris 750.000:- eller bud. Mäklare Hans Götestam

3:A SURTE
Välplanerad och rymlig lägenhet om 97 kvm. Våning 2 av 5. Stor balkong i
västerläge. Bra läge med närhet till Surte Centrum men en bit ifrån 45:an. 
Bekvämt med hiss ner till garagedäcket. Hyra 6250:-/mån. 
Pris 575.000:- 

BOHUS
Välplanerad souterrängvilla i tegel med renoveringsbehov. Totalarea 
180 kvm + garage. Inneh stort vardagsrum m öppen spis, kök, 4 sovrum,
gillestuga m öppen spis mm. Bra och lugnt läge på återvändsgata. Närhet
till skola, dagis, isbana, ridhus mm. Perfekt för ”den större” familjen.
Friliggande garage. Pris 1.350.000:-

ÄLVANGEN, MADEN
Villa i det populära  Maden med utsikt över barnvänlig innergård med 
lekplats från köksfönstret. 113 kvm. Pris 1.395.000:- eller bud.

sÅldsÅld
1.625 000:-
1.625 000:-

Hur mycket vill du 
ha i pension?

Kom in med ditt orange kuvert så bjuder 
vi dig på upplysningar om framtiden.

Kommer du in före den 31 mars får du 
dessutom en present.

Ring och boka tid idag!

Swedbank Älvängen
Ann-Kristin Olsson 0303-334892

Iris Knutsson 0303-334887

Lena Frössling 0303-334887

Niklas Jävert 0303-334889

Sandra Åström 0303-334883

Wimar Sundeen 0303-334890

Swedbank Surte
Andreas Esp 031-7397420

Cecilia Alfredsson 031-7397426

Helen Olsson 031-7397425

Louise Gunnarsson 031-7397423

Thomas Hedström 031-7397424

ALAFORS. Från och med 
1 mars och tre månader 
framåt har regeringen 
utlyst vapenamnesti 
på alla polisstationer i 
landet. 

1993 genomfördes en 
liknande aktion och då 
fick polisen in 17 000 
vapen – och en luft-
värnskanon. 

Vapenamnesti innebär att 
den som har ett skjutvapen 
hemma anonymt kan över-
lämna det till polisen utan att 
riskera något straff. Tanken 
är att minska illegala vapen 
ute i samhället och på polis-
stationen i Ale fick man förra 
gången in ett tiotal vapen, 
enligt polischefen Tom Hen-
ricson.

– Vi fick bland annat in en 
k-pist som kan ha varit stulen 
från ett militärförråd. Det var 
lite annorlunda, säger Hen-
ricson.

Polisen registrerar alla 
vapen som lämnas in, och 
kontrollerar dessutom om 
det finns någon ägare som 
ska kontaktas. De vapen som 
ingen gör anspråk på tillfal-
ler staten och skrotas på Sta-
tens kriminaltekniska Labo-
ratorium.

SILVIA RYDBERG

Polisen samlar in 
illegala vapen

Roger Sönnervik Johansson på Alepolisen hoppas på en fram-
gångsrik vapenamnesti som inleddes i torsdags och pågår tre 
månader framåt.     Foto: Jonas Andersson


