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SkoldaxSkoldax
Nu har vi ladda upp med massor av 

häftiga  prylar inför skolstarten. 
Kom in får du se!

Ale Torg 0303-962 10

Det är vi 
som säljer 
bostäder i 
ditt område.

Hans GötestamHans Götestam

0303-74 66 90 • www.axelssonsfast.se

Mer än bara mäklartjänsten

Bäst i raden

Birgitta StrömBirgitta Ström

ÄLVÄNGEN
Gedigen enplansvilla med källare, 70 kvm 
boarea fördelat på tre rum och kök. 
Hel källare med tvättstuga, allrum, pann-
rum och div förrådsutrymmen. Välskött 
trädgårdstomt om 1150 kvm, sep. garage. 
Högt belägen med panoramautsikt över 
älvdalen. Nära service och kommunikatio-
ner. Pris 1.550.000:- eller högstbjudande. 
Visas 23/8 Boka visningstid.

Villa med vyer

ÄLVÄNGEN
Trevlig 1½-plansvilla i populära Maden om 
106 kvm boarea fördelat på 5 rum och kök 
varav 3 sovrum, med närhet till skolor och 
kommunikationer. Bra belägen med entrén 
mot grönområde och den insynskyddade 
trädgård och altan med kvällssol. Garage i 
länga samt sep. förråd. Pris 1.675.000:-
eller högstbjudande.Visas 22/8 
Boka visningstid.

Strax efter klockan halv två på 
söndagsmorgonen fick rädd-
ningstjänsten larm om en villa-
brand, bakom Preem-macken i 
Bohus. Lågorna syntes väl från 
E45 och när den första rädd-
ningsstyrkan anlände till plat-
sen var huset helt övertänt.

– Vi visste om att huset var öde 
och sanerat för rivning. Utifrån 
det tog jag beslut att låta huset 
få brinna ner under kontrollera-
de former. Vi avslutade insatsen 
först på söndag eftermiddag, 
säger Håkan Lundgren, chef i 
beredskap.

Text: Jonas Andersson  
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En trafikolycka med två 
bilar inblandade inträffa-
de vid den södra infarten 
till Ale Torg på onsdags-
eftermiddagen. Rädd-
ningstjänsten fick larmet 
klockan 15.26. Under 
räddningsarbetet fick 
vägen stängas av med 
långa köer som följd. Kol-
lisionen medförde lyck-
ligtvis inga allvarliga per-
sonskador.
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Ödelagd villa i Bohus brann ner till grunden

Trafikolycka i Nödingelycka i Nödinge


