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Från ett läge till ett annat

Min granne fi ck ett
larm gratis installerat 
i sin bostad när han 
skulle sälja sin
fastighet hur fungerar 
det?

Känslan av trygghet är en viktig del 
vid en bostadsaffär, både för den som 
säljer och för den som köper.
Vi på Svensk Fastighetsförmedling vill 
att ni som säljer ska kunna försäkra 
er om att bostaden är i tryggt förvar 
under hela den tid som den blir 
exponerad offentligt. Därför vill vi 
erbjuda alla våra kunder möjligheten 
att få bostaden utrustad med inbrotts- 
och trygghetslarm utan extra kostnad. 
Vi har valt att samarbeta med ett 
av Nordens största larmföretag på 
bostadssidan, Sector Alarm. Genom 
denna larmtjänst slipper ni oroa er 
för bostaden under uppdragstiden 
samtidigt som det gör er bostad mer 
attraktiv.

LARMTJÄNST GENOM
SECTOR ALARM
Under tiden som Svensk 
Fastighetsförmedling har ert 
förmedlingsuppdrag, har ni möjlighet 
att kostnadsfritt få ett larm installerat i 
er bostad. Att det fi nns larm installerat 
uppfattas av många köpare som ett 
mervärde samtidigt som det ger en 
ökad trygghetskänsla. Larmet och 
dekalerna fungerar även förebyggande 
då ovälkomna gäster helst undviker 
bostäder med tydlig larmtjänst. 
Larmutrustningen tillhör Sector Alarm, 
men ni får tillgång till larmtjänsten 
under hela vår uppdragstid fram 
till dess ert bostadsbyte sker. Alla 
larmen kopplas till SOS Alarm, som 
ringer och kontrollerar samt skickar 
ut väktare till er bostad om ett larm 
löser ut. Vid alla installationer lämnas 
en enkel beskrivning på hur larmet 
fungerar och hur man larmar på och 
av. Vill ni fl ytta med larmet till er nya 
bostad, går det givetvis bra. Kostnaden 
för installationen är 1 krona* och 
kostnaden för tjänsterna är 295 kr/
mån. *Ordinarie pris för en installation 
är 1.499 kr

Välkommen att skicka dina frågor till:

“Fråga mäklaren”
Svensk Fastighetsförmedling,
Ale Torg 12, 
449 31 NÖDINGE

Veckans fråga till 
mäklaren Monica

ALVHEM - FRITIDSHUS
38 KVM

Trevlig sommarstuga med enskilt 
läge i underbara omgivningar. 
Delvis utsikt över Göta Älv. 
Välunderhållet och välplanerat 
hus. Ca 25 minuter till Göteborg. 
Naturtomt om 1 932 kvm.

PRIS 395 000 kr/bud.
VISAS Efter överenskommelse.
ALEBUTIKEN Erik Boström 
0303-74 90 00

LÖDÖSE
3-4 ROK, 71 KVM

Idylliskt hus med underbart läge och egen pool, perfekt för den lilla 
familjen. Fin trädgård och isolerat garage. Mycket fin omgivning med 
utsikt över ängarna och älven. Tillfälle att förvärva ett unikt boende !

PRIS 895 000 kr/bud.
VISAS Ti 26/6. Ring för tidsbokning.

ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 00.

ÄLVÄNGEN - UTSIKT
5 ROK, 161 KVM

På Länsmannsvägen finner du denna underbara villa uppförd 1983 med 
fasad av rött bergtegel liggndes på en mycket fin trädgårdstomt med 

utsikt över Göta älv. Friliggande villa, 1 plan i souterräng. .5 rum, varav 
3-4 sovrum, biarea ca 28 kvm. Byggår 1983. Tomtarea 828 kvm. 

PRIS 3 200 000 kr/bud.
VISAS Efter överenskommelse.

ALEBUTIKEN Lars-Erik Eriksson 0303-21 10 30.

SURTE - VÄLSKÖTT VILLA PÅ HÖRTOMT
4 ROK, 108+54 KVM

 Denna 11⁄2-plansvillan har vårdats med öm hand liksom dess trädgård. 
Fruktträd och bärbuskar. Ligger i lugnt och populärt område med gott om 

barnfamiljer. Billig drift. Nära natur och bara 10 min från Göteborg.

PRIS 1 995 000 kr/bud.
VISAS Efter överenskommelse.

ALEBUTIKEN Krister Nilsson 0303-74 90 00.

SKEPPLANDA - FÄRDSLE - GÅRD
6 ROK, 150 KVM

 Detta är möjligheten för familjen som vill flytta ut på landet och renovera 
sin nya bostad efter egna ideér. Gården kommer att omfatta en areal om ca 
40000 kvm åker och bete. Hästgård, inriktning hästgård. Huvudbyggnad: 

Boarea ca 150 kvm med 6 rum. Byggår 1909. Areal: 4 ha.

PRIS 1 485 000 kr/bud.
VISAS Efter överenskommelse.

ALEBUTIKEN Lars-Erik Eriksson 0303-21 10 30.

NÖDINGE
4 ROK, 88+55 KVM

 Hus med stora möjligheter beläget i populära Nödinge med omedelbar 
närhet både till Golfbana och Ale torg. Avstyckningsbar tomt! 

Iordningsställandebehov invändigt. Unikt tillfälle, endast 15 minuter till 
Göteborg ! Boarea: 88 +55 kvm. Tomtarea: 1353 kvm

PRIS 1 495 000 kr/bud.
VISAS Efter överenskommelse.

ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 00.

TOMT - NOL
1050 KVM

Härlig, svagt sluttande natur-
/trädgårdstomt med möjlighet 
att bygga hus om max 160 kvm 
samt uthus och garage om högst 
45 kvm. Endast 15 min från 
Göteborg.

PRIS 700 000 kr/bud.
VISAS 26/6 Ring för tidsbokning.
ALEBUTIKEN Krister Nilsson 
0303-74 90 00.

BOHUS
3 ROK, 65,5 KVM

Fin, trevlig hörnlägenhet med 
bra planlösning och stor balkong 
i söderläge. Lugnt område med 
närhet till det mesta, endast 15 
minuter från Göteborg.

PRIS 545 000 kr/bud.
AVGIFT 3 230 kr/månad.
VISAS Efter överenskommelse.
ALEBUTIKEN Erik Boström 
0303-74 90 00.

BOHUS
3 ROK, 65,5 KVM

Fin, ljus lägenhet med bra 
planlösning och härlig balkong i 
söderläge. Stort vardagsrum och 
badrum med hörnbadkar. Lugnt 
område med närhet till affärer, 
service och kommunikationer. 
Förening med bra ekonomi.

PRIS 545 000 kr/bud.
AVGIFT 3 197 kr/månad.
VISAS Efter överenskommelse.
ALEBUTIKEN Erik Boström 
0303-74 90 00.

SURTE
2 ROK, 51 KVM

Lägenhet i toppskick där alla 
renoveringar är gjorda och det 
bara är att flytta in ! Helkaklat 
badrum och nyrenoverat kök, 
parkettgolv i vardagsrum. Lugnt 
område, nära natur, service och 
kommunikationer.

PRIS 650 000 kr/bud.
AVGIFT 1 939 kr/månad.
VISAS Efter överenskommelse.
ALEBUTIKEN Erik Boström 
0303-74 90 00.

NOL
2 ROK, 45 KVM

Mycket fin, modern lägenhet 
med perfekt läge i Nol. Öppen 
planlösning och stor härlig 
balkong. Stort badrum med 
tvättmaskin och torktumlare. Lugnt 
och grönt område med närhet till 
service och kommunikationer.

PRIS 595 000 kr/bud. 
AVGIFT 1.903 kr/månad.
VISAS Efter överenskommelse.
ALEBUTIKEN Erik Boström 
0303-74 90 00.


