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

NOL
Högt belägen Villa från 1928 i 1½ plan. Boarea 103 kvm, biarea ca 10 
kvm. Entreplan består av Rymlig hall, klinkers med värme i golv. Nyreno-
verat kök, rostfria maskiner, målad pärlspont på väggar. Helkaklat  badrum 
renoverat 2001, spotlights, värmegolv. Vardagsrum och sovrum. Veranda. 
Plan 2 består av 3 sovrum, hall med utgång till balkong, toalett. Sidobygg-
nad med HEMMABIO (ingår) sovloft. ”Garage” ombyggt, vatten och el 
indragit.  ”Garaget” kan bli, bastu? tvättstuga? eller förråd?
Gäststuga, panel på väggar, el indragen. Fräscht.
2 Tomter om totalt 2212 kvm.

Utgångspris 1 995 000 kr
Visning: Ring så bokar vi visning söndagen den 3/6

Nu har vi tagit steget i att skapa tryggare budgivning hos oss. Den klart vikti-
gaste nyheten är att alla som är med och bjuder på någon av våra bostäder 
får en komplett lista som visar alla bud och när de är lagda. Dessutom ber 
vi numera alla som bjuder, att lämna budet öppet, d.v.s. med namn och 
nummer. De som är öppna budgivare får då även se varandras namn och 
nummer på listan över bud. Listan går ut efter bindande kontrakt är skrivet 
mellan säljare och köpare.

Tryggare Budgivning

Alla som är med får full insyn    

Öppna budgivare får även 
se namn och tel.nr

Ale Torg 0303-971 50

Cederroth lanserar ALLÉVO
 – en komplett viktminsk-

ningsmetod för dig som vill 
gå ner i vikt och stanna där.

Lev lätt med Allévo

Den 17 maj flög en 
grupp repslagare till 
London för att möta 

Ostindiefararen Götheborg 
när den anlände den 19 maj 
och för att i samband med 
besöket visa upp det gamla 
hantverket.

Vi mötte fartyget vid 
Tower Bridge som öppna-
des för att Götheborg skulle 
kunna komma upp till örlogs-
fartyget Belfast. Fartygen häl-
sade varandra med salut.Där-
efter vände Götheborg öst-
erut igen för att senare på 
dagen lägga till i West India 
Docks, där den kommer att 
ligga fram till den 2 juni. 

Vid ankomsten till West 
India Docks hölls en offici-
ell mottagningsceremoni med 
borgmästaren för den aktuella 

stadsdelen.
Den 20 maj var repslagar-

na inbjudna att besöka Ostin-
diefararen. Senare på dagen 
besöktes fartyget av kung 
Carl XVI Gustaf och drott-
ning Silvia tillsammans med 
bland andra kommunalrådet 
Göran Johansson och läns-
direktören Göran Bengts-
son. Gruppen stannade upp 
och samtalade med repslagar-
na som fick tillfälle att berät-
ta om det långa samarbetet 
med Ostindiefararen Göthe-
borg och vikten av att kunna 
bevara det gamla hantverket. 

Repslagarna fick också 
träffa Pehr G Gyllenham-
mar.

Tisdag den 22 maj gjorde 
repslagarna ett studiebesök 
på Chatham Historic Docky-

ard där vi fick ett varmt mot-
tagande med en guidad rund-
tur och intressant information 
om verksamheten vid fram-
för allt repslagarbanan – den 
enda fullängdsbanan i Eng-
land.

Repslagarna kommer att 
vara kvar i West India Docks 
och visa upp det gamla hant-
verket fram till den 2 juni när 
Ostindiefararen avseglar till 
Göteborg.

Vid fartygets ankomst 
till Götheborg den 9 juni 
kommer repslagarna återi-
gen att vara på plats och hälsa 
Ostindiefararen välkom-
men hem efter ett två år långt 
äventyr.

Repslagarna

Göteborgs kommunalråd Göran Johansson (s), drottning Silvia och kung Carl Gustav XIV 
talade repslagning med Kurt Flodin, ett samtal som den sistnämnde gärna vill fortsätta.

Repslagare träffade kungen


