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Göteborgsvägen 58, Älvängen • 0303-74 68 73

Nya Älvängens Cykel
NU MED BARNVAGNAR!

ÖPPET: MÅN - FRE  9.30-18.00, LÖR 9.30-14

ÄLVÄNGENS CYKELÄLVÄNGENS CYKEL  

Crescent ClassicCrescent Classic
En kombinerad sittvagn och liggvagn av 
högsta kvalitét. Komplett med 3-i-1 lift.
Ovalt aluminium-chassi med metallic-lack 
och snygg design. Dyra och exklusiva tyger, 
CVS-material i sits och rygg. Vändbart 
handtag för enkelt körriktningsbyte.
Classic är just det, en klassisk kombivagn i 
modernt utförande.

Storlek ihopfälld
96x62x41 cm
Vikt 15 kg

Monark 3-vxlMonark 3-vxl
Damcykel med aluminiumram.
Finns i svart, silver, vinröd.

Ord pris 3695:- 

5.495:-

2.995:-
KOLLA IN VÅR NYA HEMSIDA!
www.alvangencykel.se

SommarprisSommarpris

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

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

ÄLVÄNGEN
1 pl villa om 93 kvm med hel källare, totalt 186 kvm. Barkök renoverat 
1998 med utgång till trädgård. 3 sovrum. Ljust vardagsrum med utgång till 
trädgång. Badrum/toalett, helkaklat med värmegolv. Källarvåning består av: 
Gillestuga, liten toalett, tvättstuga, förråd och matkällare. Du kan komma åt 
källaren utifrån. Kombipanna samt värmeväxlare. Tak omlagt 1995, Panna 
Pulsonex från 2000, Värmeväxlare 2005 mm.

Utgångspris 1 925 000 kr.
Ring för visning söndagen den 10/6.

Handelsbanken Surte i nyrenoverade lokaler. Lars-Olof Yttergren, Christian Nielsen, Rickard 
Åhrén och Susanne Wikström.

Nya fräscha Handelsbanken
– Invigde renoverade lokaler i Surte
SURTE. 1959 invigde 
Handelsbanken sitt 
första kontor i Surte.

I torsdags var det 
dags igen, fast denna 
gång nöjde sig banken 
med att ha totalreno-
verat befintliga lokaler 
från golv till tak.

– Vi har anpassat 
kontoret efter dagens 
bankverksamhet, säger 
kontorschef, Christian 
Nielsen.

Det var pompa och ståt, en 
smarrig buffé, vin och cider, 
tilltugg i massor. Inget sakna-
des när Handelsbanken Surte 
bjöd in till nyinvigning.

– Vi har bjudit in tidiga-

re personal, kollegor och tre 
hundra kunder. Det är klart vi 
vill visa upp vårt nya trivsam-
ma kontor. Mycket var slitet, 
senaste renoveringen gjordes 
1984 och en del av interiören 
har hängt med från den tiden. 
Det var dags att blåsa ut loka-
len och börja om, säger Chris-
tian Nielsen.

Att anpassa lokalen till 
dagens bankverksamhet 
innebär att frigöra ytor för 
rådgivning som blir en allt-
mer viktig funktion. Kassa-
servicen kommer förvisso att 
finnas kvar, men den minskar 
hela tiden i omfattning.

Förutom att Handelsban-
ken Surte har fräschat upp 
sina lokaliteter har också per-

sonalen bytts ut successivt 
under de senaste åren.

I september tillträdde 
Christian Nielsen chefspos-
ten och senast in i gänget var 
Rikard Åhrén.

Det viktigaste budskapet 
med torsdagens invigning var 
egentligen inte att visa upp de 
"nya" lokalerna.

– Nej, framförallt vill vi en 
gång för alla göra klart för 
Surteborna att Handelsban-
ken inte kommer att lämna 
orten. Vi ska finnas kvar. Den 
här investeringen är en tydlig 
markering att vi menar vad vi 
säger, lovar Christian Niel-
sen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ


