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Göteborgsvägen 77 Tel 0303-74 91 05 www.maklarhuset.se

Nol - Brandsbo
Mysigt hus från 1935, byggt i 11⁄2 plan med källare. Boarea 100 kvm + biarea 50.  
kvm. Stort funktionellt kök renov. 2003. Utgång till trädgård. Vardagsrum med 2 rum i 
fi l. 3 sovrum. Nyrenoverat badrum, helkaklat med klinkers på golv. Tvättstuga, förråd 
och garage i källare. Ny pelletspanna.  Barnvänlig trädgårdstomt om 1086 kvm med 
lekstuga. Utgångspris 1 650 000:- Ring för visning onsdagen den 18/4 mellan 
17-19.30 eller lördagen den 21/4 fr. 13.00 Tel: 0303-749105 eller 0706-590501

Nu kan vi även erbjuda Gardenstyling, rusta 
upp din trädgård inför försäljningen.
Även ni som inte går i fl yttankar 
är välkomna att höra av er.

Grönnäs
Villa i tre etage med egen fungerande bakugn, vedspis och vacker öppen 
spis. Stort kök med utgång till soligt pooldäck om ca 140 kvm. Pooldjup 
1.40m.  Uppvärms av nyinstallerade solfaångare. Ny pump, nytt fi lter. 
Fast matplats  i kök med ekskiva, plats för 6 personer, barstolar.  Ljust 
vardagsrum med nytt parkettgolv. Allrum med stor bardisk, klinkers på 
golv m värme. 5 sovrum, det ena med egen toalett. Badrum, 2 toaletter, 
bastu med dusch. Hobbyrum inkl. biljardbord. Stor tvättstuga. Sido-
byggnad om ca 70 kvm. Plats för 3 hästboxar. Gödselstång. Helt loft. 
Utgångspris 2 495 000:- Ring för visning torsdag 19/4 mellan 17-19.30 
Tel:0303-749105 eller 0706-590501

Nyhet!

Det är vi
som säljer

villor
i ditt

område.
Linda JohanssonLinda  Johansson Hans GötestamHans Götestam

0303-74 66 90 • www.axelssonsfast.se

Mer än bara mäklartjänsten

BOHUS
Fräscht radhus i två plan, 4 rum och 
kök om ca 95 kvm. Inglasad altan i
söderläge, sep.utvändigt förråd. 
Bra belägen i populärt radhusområde,
nära affärer, service och kommunika-
tioner. Pris 1.475.000:- eller bud.
Visas Torsdag 19/4 och Sönd. 22/4. 
Boka visningstid.
Mäklare Hans Götestam
Mobil: 0708-28 90 29

Radhusgemyt

ALAFORS. Sin vana 
trogen planerar Ale 
Fritid för Krokholmslä-
ger.

Ungdomar i årskurs 
5-9 ges möjlighet att 
uppleva fyra dagar i 
underbar skärgårds-
miljö.

– Vi har distribuerat 
vår folder på kommu-
nens skolor och sista 
anmälningsdag är den 4 
maj, säger Klas Arvids-
son på Ale Fritd.

Krokholmen är en liten ö som 
ligger strax utanför Tjuvkil, 
där Ale Fritid varje sommar 
arrangerar lägerverksamhet 
för mellan- och högstadie-
ungdomar. I fjol var intresset 
rekordstort och över 300 in-
tresseanmälningar landade på 

fritidskontoret.
– Vi har ett läger för ungdo-

mar i årskurs 5-6 och ett läger 
för ungdomar i årskurs 7-9. 
Vi har plats för 50 personer 
varje gång, vilket innebär att 
vi tvingades säga nej till cirka 
200 killar och tjejer förra året, 
säger Klas Arvidsson.

Inget tyder på att intres-
set ska bli mindre den här 
gången. Först ut att beträda 
Krokholmen är högstadiee-
leverna, vars läger är planerat 
till 14-17 juni. 18-21 juni är 
dagarna då årskurs 5-6 tar ön 
i besittning.

– När vi har fått in anmäl-
ningarna sker lottdragning. 
Det enda som vi tar hänsyn 
till är att vi får en rättvis geo-
grafisk fördelning, säger Klas 
Arvidsson.

Vad är det som gör lägren 
på Krokholmen så intres-

santa?
– Det är en underbar miljö där 
deltagarna erbjuds allt som 
har med havet att göra. För 
500 kronor får ungdomarna 
uppleva bad, fiske och annat 
kul. Det erbjuds ett smör-
gåsbord av roliga aktiviteter, 
samtidigt som man har möj-
lighet att bara njuta av solen i 
en klippskreva, säger Klas Ar-
vidsson och fortsätter:

– Jag tror också att det finns 
en spänning i att få träffa nya 
kompisar i sin egen ålder. Vi 
kommer att ha deltagare från 
Hålanda i norr till Surte i 
söder och den blandningen 
ger dessa läger sin speciella 
charm.

Som ledare på Krokholms-
lägren fungerar fritidsgårdar-
nas personal.

JONAS ANDERSSON

Traditionsenliga läger 
på Krokholmen

Precis som van-
ligt arrangerar 
Ale Fritid popu-
lära lägerdagar 
på mysiga Krok-
holmen.


