
NOL, SÖDRA
Stor välplanerad villa med högt insynsskyddat läge och utsikt över älven. Stort vardags-
rum på entréplan och allrum med braskamin på övervåningen. Gångavstånd till Aletorg 
och bra kommunikationer till Göteborg. 170 kvm fördelat på vardagsrum, allrum med 
braskamin, kök,4 sovrum, två badrum, tvättstuga och Klädkammare. Fristående issole-
rat garage. Pris 2.275.000:- eller bud.

VÄSTERLANDA IVARSLUND
Charmigt äldre hus i bra skick, men med framför allt vackert och lugnt läge 
med utsikt över Göta Älv. Luftvärmepump och vedspis i köket ger låga drift-
kostnader. Area 85 kvm, förd på två rum i fi l som vardagsrum, kök, WC m 
dusch, tvätt, (övervån) allrum, 1sovrum, klk. Grönsaksland och bärbuskar 
i trädgården (1765kvm). Fristående garage med snickarbod samt en bra 
jordkällare. Nära skola mm.
Pris 695.000:- 
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MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN

0303-74 66 90 www.axelssonfast.se

HÅLANDA VIESBACKE
Med vackert, ostört och fridfullt läge ligger denna villan. Passande för Dig 
som söker skog och fi n strövområden in på knutarna. Cykelavstånd till 
badsjö. Mysigt att tända en brasa då vädret är ruggigt som även ger Dig 
mycket låga uppvärmningskostnader. Boarea ca 100 kvm, 5 rok varav 3 
sovrum. Nyren. kök och badrum. Stort garage om 42 kvm samt en stor 
carport. Tomt 1630 kvm. Pris 1.250.000:- 

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:- 

Gårdsveckan -i år vecka 19
- är den vecka varje år då Auktions & Fastighets-

byrån Jan Erik Axelsson helhjärtat 
satsarpå visningar av gårdar i områdena 
Ale - Kungälv - Hisingen - Stenungsund. 

Skall du sälja får du en kostnadsfri värdering 
och garanterat rikligt med spekulanter
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