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Älvängen
Mindre 1 1⁄2 pl villa m källare. Boarea 90 kvm, byggår 1936, ombyggt 1981. Kök, smakfullt renoverat 
och ombyggt 2003. Köksingång finns kvar. Vardagsrum. Främre och inre hall där stockar i vägg och tegel 
på skorsten är synliga. Helkaklat badrum med klinkers och värmegolv, tegel på skorsten synlig. Plan 2 
består av 3 sovrum och en toalett. Balkong med utgång från det ena rummet. I källare finner du tvättstuga, 
mindre arbetsrum och förråd. Friggebod på tomt om 630 kvm. Utgångspris 1 450 000:-
Visas 2007-09-16  Ring för visning. Tel: 0303-749105

Lödöse
1 1⁄2 plans villa med hel källare. 129 kvm boarea + 84 kvm biarea.  Byggår 1974. Barkök renoverat 
2003. Maskinpark  fr. 2003. Stort vardagsrum med pellertskamin och utgång till uterum med söder-
läge. Badrum. Stor möbleringsbar hall.  Plan 2: 3 sovrum, klädkammare och toalett. Källare består 
av: Gillestuga, tvättstuga, hobbyrum, bastu mm. Nytt garage från 2006. Tomt 381 kvm.  
Utgångspris 945 000:- Visas 2007-09-16  Ring för visning. Tel: 0303-749105, 0706-590501

Lödöse - Svalered
1 plansvilla om 84 kvm boarea, byggår 1966, tillbyggt 1999. Kök renoverat 2003, utgång till en solig altan 
med utsikt mot naturen. Vardagsrum, öppen spis, utgång till inglasad altan och även där en öppen spis. 
2 sovrum. Helkaklat badrum, klinkers på värmegolv.Tvättstuga. På tomt om 2355 kvm finns vinterbonad 
gäststuga med liten veranda samt 2 förråd. Utgångspris 875 000:- Visas 2007-09-16. Ring för visningstid 
Tel:0303-749105

Nol
Vidsträckt utsikt. 2 Pl. funkisvilla från 1951, 136 kvm boarea + 24 kvm garage i huset. Pl 2: Kök, 
furuluckor, trä och klinkers på golv (klinkers värmegolv). Vardagsrum med utgång till inglasad balkong. 
2 sovrum det ena med utgång till egen balkong. Toalett. Klädkammare. Pl 1: Hall med klinkers på golv. 
Ljust och härligt sovrum. Tvättstuga (här finns dusch). Pann- och torkrum. Ingång till garage från torkrum. 
Gäststuga/ungdomslya om ca 34 kvm. Isolerad. Kokmöjligheter. Vatten ej indraget. Tomt 1513 kvm. 
Utgångspris 1 850 000:- Visas 2007-09-16  Ring för visning Tel: 0303-749105

Två fastighetsmäklare sökes.
Ålder och kön spelar ingen roll. Vi söker dig som är självgående och brinner 
för ditt arbete. Du bör ha kombination av stor noggranhet och hög arbets-
kapacitet. Social och servicinriktad. 
Anställningsvilkor diskuteras vid intervjutillfället. 
Vi ser fram emot att höra från dig för ett förutsättningslöst första möte. 
För mer information och frågor om tjänsten är du välkommen att 
kontakta Gulli Hreidarsdottir.
Tel: 0303-749105 eller maila din ansköan till 
gulli@maklarhuset .se


