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Var vill du bo? Fyll i ditt namn och nummer på www.m2.nu.

BESÖK WWW.M2.NU/CLAES

LILLA EDET - HOLMEN
Trivsamt hus i lantlig idyll! Med utsikt över älven och ängarna ligger denna charmiga bostad med 
5 rum och renoverat kök. Stor härlig träaltan med pool och inglasat uterum. Bra förvaringsmöj-
ligheter i källare samt lillstuga på ca 55 kvm. Boa: 120m2
Pris: 1.550.000:- som utg.bud

m2  Susanna Mouvitz 
Mobil/Direkt 0303-360 362

Ett smart sätt att skydda säljare och köpare av både bostadsrätter och villor. Ring oss så berättar vi mer.

VÄSTERLANDA - Furuhäll
Perfekta boendet för barnfamiljen! Generösa sällskapsutrymmen, möjlighet till separat 
ungdomsboende. Härlig uteplats med västerläge. Dubbelgarage. Bredband. Närhet till förskola och 
skola i Västerlanda. Boa 159m2. Bia 42m2. 
Pris 1.750.000:- som utg.bud

m2 Susanna Mouvitz 
Mobil/Direkt 0303-360 362

BOSTÄDER

NÖDINGE - Lillbacka
Barnvänligt boende i populära Lillbacka!
Tre sovrum, två badrum, kök, vardagsrum och 
allrum. Boa: 114,7 m2. Avg. 4786:-
Pris 1.325.000:- som utg.bud

m2 Marie Nord  
Mobil/Direkt 0303-360 364 

VÄSTERLANDA - Groröd
Unikt boende med marin känsla! Härlig utsikt över 
älven och landskap, gediget hus, stort vardagsrum, 
balkong, öppen spis. Boa: 131m2
Pris 1.490.000:- som utg.bud

m2 Susanna Mouvitz 
Mobil/Direkt 0303-360 362

VÄLKOMMEN IN

TILL VÅRAT KONTOR! 
ALE TORG 14, NÖDINGE, 

TEL 0303-360 360

BOHUS - Skårdalsvägen 
Härligt 1-planshus med källare i ett barnvänligt 
område med ett mycket bra läge i Bohus. Här 
har du närhet till bl.a. skola. Boa: 96m2 
Pris 1.985.000:- som utg.bud

m2 Marie Nord 
Mobil/Direkt 0303-360 364

NÖDINGE - Lillbacka
Bekvämt och trivsamt parhus i populära Lillbacka. 
Tre sovrum, två badrum, kök, vardagsrum och 
allrum. Boa: 114,5 m2. Avg. 4786:-
Pris 1.280.000:- som utg.bud

m2  Marie Nord 
Mobil/Direkt 0303-360 364

DEN LYCKLIGA VINNAREN AV EN
LUFTBALLONGFÄRD I M2 BALLONGEN!

Ett stort GRATTIS till Elisabet Dahl i Nödinge  
som med god uppskattningsförmåga lyckades ta 
hem vinsten.
Vi önskar Elisabet med sällskap en trevlig tur i 
det blå.

m2 är nu etablerade på Ale Torg !

MINGELBILDER FRÅN ÖPPET HUS!!

I samband med invigningen av vårt nya kontor på Ale Torg bjöds besökarna 
på ansiktsmålning, ballonger, kaffe och tårta.
Vi vill passa på att tacka alla som uppmärksammade denna dagen och för 
varmt välkomnande.


