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Älvängen - Tel: 0303-74 80 55

För ytterligare info: www.alefast.se

Auktoriserad
Fastighetsmäklare
Jan A Pressfeldt
0705-44 80 55 

Auktoriserad
Fastighetsmäklare

Lars-Inge Petersson
0705-41 41 86

Ring för 
personlig visning!

0303-74 80 55

LIVSKVALITET I 
HJÄRTUM, LILLA EDET
Visning lördag 1/9 13-14
Fastighet i mycket gott skick med isolerad 
gäststuga och separat garage. Nytt kök 
2004. Stor tomt med allehanda träd och 
buskar. Vackert beläget i öppet landskap.  
C:a 35 km till Stenungsund, 21 km till 
Trollhättan, 28 km till Uddevalla. Begärt 
pris 1 100 000 kr. Låg boendekostnad. 
Vid kontantinsats 150 000 kr 
c:a månadskostnad 4 300 kr.

SKEPPLANDA,
BARNVÄNLIGT
Visning lördag 1/9 13-14
6 rum och kök i bra skick. Garage. 
Gångavstånd till skolor, affär, tandläkare, 
vårdcentral och simhall. Barnvänligt, 
ostört. Ingen genomfartstrafi k, gränsande 
till grönområde. Direktbuss till Göteborg. 
Begärt pris 1 500 000 kr. Månadskostnad 
vid 200.000 kr kontantinsats = kr 6.800

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

LÖDÖSE
1 pl villa med hel källare beläget på Kroken Anders Väg. Totalarea 210 kvm. 
(105 +  kvm per pl). Byggår 1974. Entreplan består av barkök, vardagsrum, 
badrum, 3 sovrum och en hall.  Källarplan har gillestuga med braskamin. 
Tvättstuga, toal. och dusch. Mööjlighet fi nns att inreda bastu i anslutning till 
dusch. Pannrum, ny pellertspanna med inbyggd elpatron och varmvattern-
bredare = låg driftkostnad. Hobbyrum/egen mindre verksamhet, egen ingång. 
Vidbyggt varmgarage. Trädgårdstomt om 998 kvm. 
Utgångspris 1 425 000 kr. Ring för visning sönd. 2/8 alt månd. 3/8.

NOL
Br lägenhet  om 4 rok. 69 kvm boa. Kök 
renoverat i slutet av 80 talet.  Toalett och 
sep. duschplats. Vardagsrum m parkett. 
2-3 sovrum. Vindsförråd samt 2 källarför-
råd. Tvättstuga i källare. Kabel Tv fi nns i 
föreningen. Balkonger kommer att byg-
gas till varje lägenhet. Byggstart troligen 
till hösten. Förening med god ekonomi. 
Avgift 2 371:-/mån. Parkering tillkommer 
med 100:-/mån. Utgångspris 875 000 kr
Ring för visning.

Aamuilma – det låter 
som en saga, men det är 
säkert många som vet att 
ordet betyder morgonluft. 
Aamuilma är också namnet 
på konstnärsgruppen som 
inleder hösten på Glasbruks-
museet i Surte. Gruppen 
som består av Åse Lund-
gren, Anneli Berg, Ulrica 
Fråst och Raija Kurtti-
la finns i Surte och visar ut-
ställningen på invigningen 
den 1 september. 

Åse Lundgren, papier 
maché, Anneli Berg, måleri, 
Ulrica Fråst, skinn och läder 
och Raija Kurttila, textil, har 
ett samarbete som sträck-
er sig flera år tillbaka i tiden. 
Nu träffas de igen efter 
några år på egen hand. Fyra 
kvinnor med olika uttrycks-

sätt som har funnit varan-
dra i konsten och konsthant-
verket. Deras utställning vill 
vara en inspirerande, spän-
nande och överraskande 
vandring in bland vindlingar 
och vrår du inte mött förut. 

– Man skulle kanske 
kunna kalla mig landskaps-
målare, säger Anneli Berg. 

– Det jag helst tillverkar 
hör till sagans och fantasins 
värld, kontrar Raija. 

Ulrica kallar sig lustbro-
dös och Åse anser att alla 
människor har en förmåga 
att uttrycka sig i någon form. 
Alla dessa uttalanden samsas 
i en gemensam utställning 
där kvinnorna bygger upp en 
miljö för och med sina alster. 

Tillsammans gör vi ett 
konstverk, så kallar Aamuil-

ma sin work-
shop för 
hela famil-
jen på Glas-
bruksmuse-
et söndag 16 
september. 
Aamuilma 
leder arbetet 
med att skapa 
ett gemen-
samt konst-
verk. Alla 
fyra medlem-
mar i Aamuil-
ma är med 
som handle-

dare när du själv får prova 
på olika tekniker. I gruppen 
finns såväl bildpedagog som 
handledare i skinn och läder, 
lärare, teatersömmerska och 
konstnär. 

För pedagoger och hand-
ledare inom skola, vård och 
omsorg ordnas ett speciellt 
utbildnings/inspirationstill-
fälle. De fyra konstnärerna 
har alla erfarenheter av att 
förmedla konst och konst-
hantverk inom skola och 
omsorgen.

I samband med Broderi-
café på muséet den 2 oktober 
kommer lustbrodösen Ulrica 
Fråst till cafét och berät-
tar om Kusona – de syende 
mödrarna – ett SIDA-pro-
jekt i Zimbabwe till stöd för 
ensamstående mödrar.

Musik med gruppen 
AKKA, Raija Kurttila (drag-
spel) och Christina Gustavs-
son (kontrabas) är en extra 
bonus på invigningen den 1 
september då hela Aamuilma 
finns på plats. Kanske någon 
av dem kan berätta varför de 
kallar sig Aamuilma?
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Morgonluft på Glas-
bruksmuseet i Surte

Nu kan du 
tanka etanol 
E85 hos oss!
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