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Mer än bara mäklartjänsten

LÖDÖSE
Visas 31/5 Boka visningstid
Gedigen välskött enplansvilla i 
vinkel med källare, fem rum och kök 
om 128 kvm, hel källare 128 kvm 
med gillestuga, öppen spis samt 
bastu.Sep. garagebyggnad med 
förråd samt friggebod, pedantskött 
uppvuxen trädgårdstomt om 1010 
kvm med bra läge nära skola, dagis, 
service och kommunikationer.  
Pris 1.875.000:- eller bud.

SURTE
Visas 30/5 Boka visningstid
Trevlig funkisvilla i två plan boarea 116 kvm, biarea 56 kvm, i dag 
bestående av två sep.lägenheter om två rum och kök samt källare. 
Huset kan med fördel byggas om till enfamiljsvilla. Visst renoverings-
behov, tillfälle för den som vill sätta egen prägel på huset.  
Pris 1.475.000:- eller bud.

2-plansvilla med källare

NÖDINGE BÖRSAGÅRDEN
Visning den 31/5 ring för bokning Rymlig 
villa med ytterläge i det populära Börsagår-
den. Laminatgolv eller parkett i hela huset, 
braskamin i rymligt allrum, liten bastu samt 
stort vardagsrum i vinkel. Gångavstånd till 
ny golfbana, skola, affärscentrum, kom-
munikation samt naturen om knuten. 156 
kvm fördelat på 6 rum (4 sovrum) och kök. 
Fristående förråd samt garage i länga. 
Pris 1.995.000:- eller bud.

Ring för visning
Välplanerad lägenhet med del i 
trädgård. Nyrenoverat badrum 
samt nya säkerhetsdörrar.  Vån. 
1/3 utan insyn om 53 kvm fördelat 
på vardagsrum, stort sovrum, kök, 
nytt helkaklat badrum och hall 
med klädkammare. Avg. 3.342:- 
Pris 390.000:- eller bud

LÖDÖSE
Boka visningstid
Trevlig 1,5-plansvilla med källare, 
6 rum och kök om ca 119 kvm 
boarea samt 90 kvm biarea, garage 
med förråd på tomten. Lummig 
insynsskyddad trädgårdstomt om 
402 kvm. Fristående garage med 
förråd. Bra läge i lugnt naturnära 
villaområde nära skola, service 
och kommunikationer.   
Pris 1.150.000:- eller bud.

För barnfamiljen

Vi söker mäklare i Kungälv och 
Älvängen. Är du intresserad? 

Kontaktad oss.
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