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ALAFORS. Den anlagda 
branden av Furustugan 
i början av sommaren 
orsakade större skador 
än vad kommunen först 
anade.

Renoveringsarbetet 
har pågått under hela 
hösten och beräknas 
inte vara färdigt förrän i 
mitten av nästa månad.

– Men redan nu har 
omklädningsrummen 
öppnats för allmänhe-
ten, säger Anita Gus-
tavsson på Ale Fritid.

Sommarens brand i Furu-
stugan har fått konsekvenser 
för Ale 90 IK:s verksamhet. 
Stugan har varit stängd under 
hela sommaren och hösten, 
det är först nu som omkläd-
ningsrummen har kunnat 
öppnas igen.

– Duschutrymmena är sa-

nerade, däremot kommer 
inte besökarna att kunna bada 
bastu på ett tag. Bastun, i såväl 
herrarnas som damernas om-
klädningsrum, måste renove-
ras. När det arbetet kommer 
att vara klart vet vi inte i nu-
läget, säger Anita Gustavs-
son.

15 november är tanken att 
Ale 90 IK ska kunna öppna 
storstugan igen för serve-
ring och uthyrningsverksam-
het. Just nu håller taket på att 
läggas om och en del arbete 
invändigt återstår.

– Nu håller vi tummarna, 
på att det inte blir för mycket 
regn den närmaste tiden. I så 
fall kan projektet komma att 
dra ut ytterligare på tiden, av-
slutar Anita Gustavsson.

Omfattande 
renoveringsarbete 
av Furustugan
– Men omklädningsrummen har öppnat
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En anlagd brand i början av sommaren förstörde stora delar 
av Furustugan, som har hållits stängd under renoveringsar-
betet. Nu har omklädningsrummen öppnat för allmänheten 
igen, men först i mitten av november skall storstugan kunna 
tas i bruk.

Medborgarhuset i 
Alafors har byggts om
ALAFORS. Medborgar-
huset har genomgått 
en invändig renove-
ring. Den tidigare kläd-
garderoben i entrén har 
tagits bort och ersatts 
med ett förråd.

– Nya klädhängare kommer 
att monteras upp på väggen, 
men innan det arbetet är klart 
får vi hålla till godo med en 
tillfällig lösning. Vi har fått en 
del kritik för att garderoben 
försvunnit, men den tar jag 
inte så allvarligt på, säger fö-
reståndaren Willy Kölborg.

Det som tidigare var café är 
förvandlat till ett sammanträ-
desrum. Den gamla D-salen 
är också omgjord och funge-
rar nu som bambalokal.

– Himlaskolan har fått fler 
elever, men de 
har kvar un-
gefär samma 
ytor som ti-
digare. Vad 
vi har gjort 
nu är att vi 
har skapat en 
bättre hel-
hetslösning, 
säger Willy 
Kölborg och 
fortsätter:

– En stor fördel är att vi har 
fått till stånd ett riktigt sam-
manträdesrum. Dörren till B-
salen har ersatts med en vägg, 
så att det slipper bli spring 
däremellan.

Biosalen, den så kallade D-
salen, är orörd, men även här 
hoppas Willy Kölborg på en 
ansiktslyftning vad det lider.

– Den är lite sliten, men 
den fyller sin funktion och är 
populär som festlokal. Bio-
säsongen är dessutom igång 
för fullt med varierande in-
tresse. Drömmen vore att på 
sikt kunna investera i en di-
gitalbioanläggning. Det vore 
ett rejält lyft, avslutar Willy 
Kölborg.
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VÄSTKUSTKÖK I ALE

Ring Mats 070-410 92 00
 0303-74 23 00

Vi har en liten utställning hos Platt Johan i Älvängen
www.vastkustkok.com

Helt nytt kök i höst?
Massivt, laminat eller målat?

Vi har det mesta.

v Utgångspris 2 895 000:-

v 6 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 132 kvm, biyta 24 kvm

v Hiss: Nej.
v Tomt 76 331 kvm Naturtomt

v Byggt 1910, ombyggt 1972

v Adress: Skogstorp 300

v Visas sön 21/10 14.00-15.00

En genuin gård på 7,6 ha med möjlighet till

mindre djurhållning med hästar, får och höns.

Skogsmark cirka 5 ha och åkermark cirka 2 ha.

Här finns en bakstuga, jord dkällare, fårhus,

hönshus och en ladugård med två boxar, två

spiltor, foderkammare och sadelkammare. Jakt i

Skepplanda Östra jaktvårdsområde. Ring för

visning. Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1150

SKEPPLANDA

v Utgångspris 1 595 000:-

v 4 rok, varav 2 sovrum

v Boyta 115 kvm, biyta 125 kvm

v Tomt 2 341 kvm Sluttning

v Byggt 1969, ombyggt 1992

v Adress: Hästhagen 365

v Visas lör 20/10 15.00-16.00

Välplanerad 1-plansvilla med källare, garage,

carport. Högt läge! Inglasat uterum, uteplats.

Stora generösa utrymmen i huset. Mycket nära

bär och svamprika marker. Nära till sjö o

fiskedammar. Bokade visningar. Ring för tid.

Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1310

NOL

v Utgångspris 2 975 000:-

v 6 rok, varav 4 sovrum

v Boyta 154 kvm, biyta 23 kvm

v Tomt 813 kvm Sluttning

v Byggt 1982
v Adress: Länsmansvägen 31

v Visas tor 18/10 17.00-18.00

Ett av Älvängens bästa och eftertraktade läge

med utsikt över Göta Älv kan vi nu erbjuda en

sluttningsvilla i vit mexiesten med vidbyggt

garage. Mycket välskött hus om fyra sovrum,

vardagsrum och allrum. Två stycken badrum,

balkong och uteplats. Tel: 0303-74 62 50

Webbnr: 5410-0741

ÄLVÄNGEN

v Utgångspris 1 295 000:-

v 4 rok, varav 2 sovrum

v Boyta 134 kvm

v Tomt 612 kvm Plan trädgårdstomt

v Byggt 1973
v Adress: Långa Gatan 5

v Visas mån 22/10 17.30-18.00

1 1/2 plansvilla beläget mitt i centrala Skepp-

landa. Nytt yttertak, uterum och altan under tak

på tomten. Ett mycket välskött hus med närhet

till dagis, skolor och kommunikationer. Husets

planlösning möjliggör ändring till fler sovrum (4

till 5). Huset har ett fritt och trevligt läge på

baksidan. Tel: 0303-74 62 50

Webbnr: 5410-0881

SKEPPLANDA

v Utgångspris 690 000:-

v Boyta 58 kvm, avgift 2.660:-/mån inkl värme

v Adress: Klippvägen 7

v Visas ons 17/10 17.00-17.30

Fräsch lägenhet med centralt högt läge i

Älvängen. Vacker utsikt över Göta Älv.

Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1321.

1:a ÄLVÄNGEN

Vi gör det enklare 
att börja ett nytt liv.

Älvängen 0303-74 62 50 
 www.fastighetsbyran.se


