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Nol
Upplev den gamla atmosfären m pärlspont och 
målade trägolv. Charmig och varsamt renoverat 
11⁄2 plans villa från 1929. Boarea ca 75 kvm + 
30 kvm i källare.  Ljust kök med gammaldags 
kökingång. Vardagsrum med framtagna stock-
ar i väggar målade i vacker grå nyans. Badrum 
m bubbelkar. 2 sovrum. Fasad, fönster och tak 
utbytt. Låg driftkostnad med panna från 04 + 2 
akumulatortankar. Utgångspris 1 295 000:-
Ring för visning söndag 2/12.

Älvängen centralt 
Vidsträckt utsikt. Centralt beläget radhus om 123 kvm boarea i 11⁄2 
plan, byggår 1992. 4 sovr. vardagsrum och kök. 2 badrum. Obs! 
Mycket låga driftkostnader. Underbar inglasad altan med  isolerat 
golv och  energifönster. Utgång till en lättskött insynsskyddad träd-
gård med efm. och kvällsol. Gäststuga. Plattor på framsidan med 
rabatter, här fi nns även plats för trädgårdsmöbler och avnjutning 
av morgonsolen. Balkong från ena sovrummet pl-2 med utsikt över 
Älvängen. Carport. Utgångspris: 1 895 000:-
Ring för visning söndag den 2/12.

Göteborgsvägen 77 Älvängen 446 32 Tel: 0303-749105  gulli@ghsmaklarbyra.se

Butik BellaDonna
i Alvhem

Green-House återförsäljare

Kvalitetskläder 
för hon & han
från Green-House, Friendtex och 

smycken från Z&R och Tulpano

Öppet onsdagar 16-19
eller enligt överenskommelse. 

Ring och fråga oss. Tel 0303-33 80 76  

Mobil 0703-562277

Extraöppet:
onsdag 12/12 kl 14-19
lördag 15/12 kl 11-16

Ta med annonsen och få

10% rabatt

NY BUTIK • NY BUTIK • NY BUTIK • NY BUTIK • NY BUTIK

Vägbeskrivning: Sväng av E45 vid Bengts Husvagnar, följ skyltar

Välkomna till Lokvägen 8 i Alvhem 

önskar Tina & Viveka

Eniga företagarprotester
NÖDINGE. Företagarna 
i Ale och Lilla Edet är 
överens.

De vill ha ett trafik-
mot i Alvhem och inte i 
Grönnäs som huvudal-
ternativet säger.

I tisdags överläm-
nades en skrivelse till 
Ales kommunalråd, Jan 
Skog (m).

– Alvhem är en naturlig knut-
punkt och med en pendeltåg-
station i Tingberg norr om 
samhället blir det än mer själv-
klart att placera trafikplatsen 
där, säger Bengt Englund 
och Birgitta Janzon, ordfö-
rande för Företagarna i Ale 

respektive Lilla Edet.
Jan Skog förklarade att 

Alliansen redan motionerat 
i ärendet, men att motionen 
ännu inte har prioriterats av 
den politiska majoriteten.

– Snart kan de inte gömma 
frågan längre. I mars-april är 
det dags att anta arbetsplaner 
för väg- och järnvägsutbygg-
naden norr om Älvängen, då 
måste Ale kommun bestämma 
sig för vilket alternativ de 
förespråkar, säger Jan Skog.

Alliansen i Ale och den 
politiska majoriteten i Lilla 
Edet är eniga. De vill ha tra-
fikmotet i Alvhem. Förkla-
ringen är logisk.

– Det är ju där männis-

korna bor och det är där vi 
har en utveckling att vänta. 
Lilla Edet planerar att låta 
Lödöse expandera i Ting-
berg. Får vi ett mot norr om 
Alvhems tätort finns det goda 
förutsättningar för samhället 
att växa i framtiden, menar 
Skog.

Företagarna i Ale och Lilla 
Edet hoppas få gehör för sin 
skrivelse som betonar vikten 
av ett mot dels för boende 
dels för näringslivet i områ-
det.

– Företagarna i Ale och Lilla Edet vill ha motet i Alvhem

PÅ ALE TORG

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bengt Englund och Birgitta Janzon, ordförande i Företagarnas riksorganisation Ale respekti-
ve Lilla Edet tillsammans med vice ordförande i Ale, Peter Tifeldt, överlämnade en skrivelse 
till kommunalråd, Jan Skog (m), med krav om ett mot i Alvhem


