
KUNGÄLV – YTTERBY
Visning måndag 7 maj. Ring för bokning.

Idyllernas idyll. 1,8 Ha med beteshagar inramade 
av vacker bokskog. Torpstuga med vardagsrum, 
kök o 2 sovrum. Ekonomibyggnad om 100 kvm 
byggt 1997 samt snickarbod om 40 kvm o vedbod.
Pris 1.490.000:- Tel 0303-925 00  

INKOMMANDE: GÅRD I NYGÅRD
FÖRSÄLJNINGSSTART CA 1 JUNI

KUNGÄLV – TORSBY – LYCKE
Visning lördag den 12 maj. Ring för bokning.

Vacker gård med vackert läge. Ladugård med stall om ca 500 kvm. 11 boxar. Mycket väl anpassat för hästar. 
Areal 38 Ha skog 13 Ha, skogsimp. 16 Ha, åker 9 ha, betesmark 3 Ha. Mangårdsbyggnaden är totalrenoverad 
1992 i smakfull stil. Flera eldstäder. Boarea 180 kvm, 6 rok varav 3 sovrum. Stor träaltan med sen kvällssol. 
Stiligt hus m vacker utsikt över landskapet. År 2001 byggdes ytterligare ett bostadshus om ca 100 kvm, 4 rok. 
Pris 5.900.000:-  Tel 0303-642 80

KUNGÄLV – KODE
Visning torsdag 10 maj. Ring för bokning.

Längtar du efter en liten gård med idylliskt läge? 
3,8 Ha med vackra beteshagar inramade av vacker 
lövskog. Ladugård i gott skick innehållande fähus, 
loge, garage med smörjgrop samt bakstuga. Stort 
traktorgarage. Bostadshus i 1½ pl innehållande 
4 rum o kök, wc .
Pris 1.975.000:- Tel 0303-925 00 

KUNGÄLV – ROMELANDA
Visning söndag 13 maj. Ring för bokning.

Gård med äldre charmig mangårdsbyggnad.  
Mycket bra läge. Areal 2,3 Ha, huvudsak åker. Ladu-
gård om 240 kvm. Mangårdsbyggnad med vacker 
utsikt över landskapet och delvis utsikt utöver älven. 
Behov av upprustning. Boarea 140 kvm, biarea 
40 kvm, 5 rok (2-5 sovrum). Garage i källarplan.
Pris 2.375.000:- Tel 0303-642 80   

GÖTEBORG – SÄVE
Visning onsdag 9 maj. Ring för bokning.

Gård om 13 Ha varav 9 Ha åker och bete.  Välskötta 
byggnader. Ladugård om 400 kvm med öppna ytor. 
Bostadshus om 158 kvm med stor hall/TV-rum, 
vardagsrum med 2 rum i fi l, allrum/sovrum, kökshall, 
och kök. Badrum och WC. Övre plan: Möblerbar hall
med utgång till balkong. Toalett med WC och tvättställ, 
4 sovrum och stora klädkammare 158 kvm. 
Pris 4.900.000:-  Tel 0303-925 00  

ALE – ALVHEM 
Visning söndag 13 maj. Ring för bokning.

Möjligheternas hus
Ett fantastiskt äldre hus i 1,5 plan med hög mysfaktor, ombyggd 
och tillbyggd 1988 och 1993 till 11 rum och kök om ca 210 kvm 
boarea. Biarea 36 kvm. Tomt om 7597 kvm, fritt belägen i vackert 
landskap. Huset värms med enbart förnyelsebar energi som ved 
och sol. Två ekonomibyggnader med bl.a. hästboxar och plats för 
får, ett stort växthus för kommersiell odling på tomten. 
Närmaste grannen har stall och ridhus och stora betesmarker,
så möjlighet för hästhållning fi nns. Tillfälle för stor familj eller 
verksamhet.  
Pris 3.250.000:- Tel 0303-74 66 90 

GÅRDAR & TORP

ORUST – LÅNGELANDA
Ring för bokad visning.

Gård på 6 Ha varav 3 Ha bete o 3 Ha skog. Man-
gårdsbyggnad i 1,5 plan. Nedre plan: 3 rum o kök 
samt bad. Övre plan: separat ingång från stor altan. 
Våningen är förberedd för badrum och pentry samt 
ca 3 rum. Gäststuga med el o litet pentry. Ladugård 
med stalldel, loge, höloft samt vagnhall/garage. 
Pris 1.490 000:-  Tel 0303-642 80  

LILLA EDET – NYGÅRD Ring för bokad visning.

Bo i öppet landskap – Fräsch 1,5 plans Annebergshus, byggt 1990, 7 rum och kök om ca 170 kvm. 
Tomtmark/beteshagar om 19,595 kvm. Det gamla boningshuset kvar på tomten, stall med tre boxplatser och 
hundgård. Fastigheten är vackert lanligt belägen med panoramavyer över landskapet.  
Pris 1.875.000:- Tel 0303-74 66 90 

ALE – ÄLVÄNGEN
Visning tisdag 15 maj. Ring för bokning.

En gård om 4 Ha med soligt läge och boningshus 
som ger trivselkänsla. Bostadshuset är mycket 
välskött och innehåller 5 rum o kök.
Ekonomibyggnad om ca 80 kvm som lätt kan 
inredas med hästboxar. 
Pris 1.975.000:- Tel 0303-925 00 
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