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v Utgångspris 975 000:-

v 5 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 114 kvm, biyta 75 kvm

v Tomt 2 181 kvm Trädgård och naturtomt

v Byggt 1923
v Adress: Skövdevägen 16

v Visas tor 4/10

Mycket välskött hus med fritt insynsskyddat läge, ändå Centralt och nära till skola, dagis, fotbollsplan,

strövområden och badsjö.

Ring för visningstid. Webbnr: 5251-20205, tel. 0520-18144

NYGÅRD CENTRALT

v Utgångspris 825 000:-

v 4 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 127 kvm, biyta 75 kvm

v Tomt 839 kvm Trädgård

v Byggt 1956
v Adress: Egnahemsvägen 11

Trevligt hus i lugnt villaområde. Finns Bygglov och ritning

för garage. Uppväxt trädgård. Ring för visningstid. Webbnr: 5251-20173, tel. 0520-18144

LILLA EDET - STRÖM

v Utgångspris 995 000:-

v 4 rok, boyta 104kvm och biyta 61 kvm

v Adress: Trastvägen 17

Ombyggt och renoverat på 2000-talet med bl.a.

ny fasad, nya fönster, nytt tak, nytt kök mm.

Omtyckt läge i lugnt centralt bostadsområde.

Ring för visninstid.

Webbnr: 5251-20156, 0520-18144.

LILLA EDET - CENTRALT

v Utgångspris 1 095 000:-

v 4 rok, varav 2 sovrum

v Boyta 134 kvm

v Tomt 332 kvm Trädgård

v Byggt 1980
v Adress: S:ta Marias Väg 20

v Visas lör 6/10 14.00-15.00

Fräscht Gavelradhus med bra läge i området. Stora altaner och trädäck runt huset. (Går inreda fler

rum)

Nyare maskiner. Garage på tomten.

Barnvänligt bostadsområde. Webbnr: 5251-20192, tel. 0520-18144

LÖDÖSE

Vi gör det 
enklare att 
börja ett 
nytt liv.

Lilla Edet 0520-181 44• www.fastighetsbyran.se

VARGÖN. Det var dra-
matik på hög nivå som 
utspelade sig på Hallevi 
i lördags.

Nygård/Lödöse ham-
nade i underläge med 2-
0, men lyckades vända 
och vinna med 3-2.

Avgörandet kom åtta 
minuter före full tid och 
därefter visste jublet 
inga gränser.

På lördag kan herrarna i 
Nygård/Lödöse säkra för-
staplatsen i division 6 Troll-
hättan. Damerna kan redan 
titulera sig seriesegrare efter 
att ha vunnit sin avslutan-
de match mot Wargöns IK. 
Eftersom Främmestad också 
vann sin slutomgång krävdes 
det vinst av Nygård/Lödöse, 
vilket också blev fallet även 
om det satt hårt inne.

– Vi låg under med 1-0 i 
paus och bara två minuter in 
i den andra halvleken kunde 
Wargön öka på sin ledning 
till 2-0. Just då såg det mörkt 
ut. Tjejerna visade dock en 
härlig moral och kom tillba-
ka på ett strålande sätt, be-
römmer succétränaren Cerry 
Holmgren.

Hoppet tändes när Marika 
Larsson reducerade till 1-2 i 
den 57:e minuten efter en 
hörna. Bara minuten senare 
var det kvitterat och återigen 
var det Marika Larsson som 
antecknade sig i målproto-
kollet.

– Vi malde på och i sam-
band med att Wargön gjorde 
2-0 gick jag över och satsade 
på ett 3-4-3-system, vilket gav 
önskvärd effekt, säger Cerry 
Holmgren.

Gästernas jakt på ett seger-
mål gav resultat när matchu-
ret visade 82 minuter. Gabri-

ella Jonasson skickade iväg 
en frispark som via ryggen 
på Malin Holmström letade 
sig in i krysset och 2-3 var ett 
faktum. Nygård/Lödöse hade 
sedan bud på ytterligare full-
träffar, men resultatet stod sig 
tiden ut.

– Efter slutsignalen blev 
det totalt haveri med spelare, 
ledare och tillresta supportrar 
som bara skrek ut sin glädje. 
Det var många glädjetårar 
som fälldes och jag kunde inte 
annat än njuta, säger Cerry 
Holmgren och fortsätter:

– Att få vinna guld är stort, 
oavsett om det handlar om 
division 5-fotboll eller VM. 
Den euforiska lycka som in-
finner sig är lika stor på den 
här nivån som inom elitidrot-
ten, enda skillnaden är det 
massmediala intresset.

Efter matchen firade 
Nygård/Lödöse sin nyvunna 

division 4-status med kalas på 
Alevi. Det blev en lång och 
festlig kväll med mycket se-
gersång.

Tränaren avgår
Mitt i allt glädjerus för-

kunnade dock Cerry Holm-
gren att han avgår som träna-
re för Nygård/Lödöse.

– Det stämmer. Jag kommer 
att dra mig tillbaka och istäl-
let satsa mycket tid på mitt 
nya jobb på Ale Golfklubb. 
Jag kan emellertid tänka mig 
att jobba kvar i föreningen i 
någon roll. Vi får se hur det 
blir med den saken, avslutar 
Cerry Holmgren.

Stor dramatik när 
Nygård/Lödöse 
vann GULDGULD
– Vände underläge till seger mot Wargön

GRATTIS!
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Seriesegrare! Nygård/Lödöses damer säkrade guldet genom att bortabesegra Wargöns IK i 
den avslutande omgången med 3-2.

Guldtränaren som hoppar av. Cerry Holmgren kommer inte 
att ha kvar tränarsysslan i Nygård/Lödöse. Vid sidan av sitt 
arbete på Ale Golfklubb har han också en del andra järn i 
elden, bland annat har han fått rycka in som skadeterapeut 
i Ljungskile SK under hösten. Här gör han Andreas Christof-
fersson spelklar inför matchen mot Sylvia. I bakgrunden syns 
Aleksandar Kitic och David Leinar.   

Sport


