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Vi gör det enklare 
att börja ett nytt liv.

Älvängen 0303-74 62 50  
www.fastighetsbyran.se

v Utgångspris 950 000:-

v 4 rok, varav 1 sovrum

v Boyta 65 kvm

v Tomt 1 885 kvm

v Byggt 1940
v Adress: Sålanda 160

v Visas tor 13/3 17.00-18.00

Vi erbjuder att mindre hus med lantligt läge för den som söker en lugn och fin miljö. Nära till Skepplanda.

Här finns ett stort garage på 10,9 x 4,2 meter. Garaget är perfekt för den som vill ha lite

hobbyverksamhet. Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1521

SKEPPLANDA

v Utgångspris 1 095 000:-

v 4 rok, varav 2 sovrum

v Boyta 108 kvm, biyta 45 kvm

v Tomt 2 927 kvm Naturtomt

v Byggt 1961
v Adress: Pussen Gläntan 480

v Visas sön 16/3 13.00-14.00

1-plansvilla med delvis källare och garage, insynsskyddat läge! Uterum och 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: 5410-1515

NOL / PUSSEN

v Utgångspris 2 950 000:-

v 5 rok, varav 4 sovrum

v Boyta 150 kvm

v Byggt 2008
v Adress: Lyckås 362

Vi har att erbjuda ett mycket fräscht fint enplanshus i vinkel. Nybyggt 2008 välplanerat och hög

standard.

Härligt fritt lantligt läge.

Vägbeskrivning: Från Göteborg kör Rv 45 norr mot Älvängen/Grönnäs "Motell Götaälv". Tag av Rv 45

vänster mot Kattleberg/Lyckås. Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1418

ÄLVÄNGEN

v Utgångspris 1 355 000:-

v 6 rok, varav 5 sovrum

v Boyta 130 kvm

v Tomt 575 kvm Trädgårdstomt

v Byggt 1973
v Adress: Östergårdsvägen 5

v Visas lör 15/3 13.00-14.00

Mycket välplanerad 1 1/2 plansvilla med uterum och vidbyggt garage, beläget mitt i centrala

Skepplanda. Ett mycket välskött hus med närhet till dagis, skolor och kommunikationer. Husets

planlösning möjliggör ändring. Huset har ett fritt och trevligt läge på baksidan. Tel: 0303-74 62 50

Webbnr: 5410-1377

SKEPPLANDA

v Utgångspris 2 980 000:-

v 5 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 130,8 kvm, biyta 8,1 kvm

v Tomt 1 000 kvm

v Byggt 2008
v Adress: Klockarevägen 50

Självuppvärmande lågenergiparhus med solfångare för tappvatten och golvvärme i badrummen. Inget

konventionellt uppvärmningssystem krävs. Valmöjlighet att påverka bostadens utformning, vitvaror,

köksluckor, kakel, klinkers, parkett, plastmattor, tapeter. Gång avstånd till centrum, skola, golfbana.

Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1511

NÖDINGE

Sminktips och frisering hos Klippstudion
– Populär aktivitet bland Ale FUB:s medlemmar 
NÖDINGE. En i många 
avseenden populär akti-
vitet.

När medlemmar från 
Ale FUB fick hälsa på 
hos Klippstudion under 
fyra måndagskvällar 
var entusiasmen stor.

– De fick lära sig lite 
grann om smink och 
som avslutning lät jag 
frisera några av dem, 
säger Emelie Linde-
berg som ansvarade för 
arrangemanget.

Ale FUB (Föreningen för ut-
vecklingsstörda ungdomar och 
vuxna) försöker hitta aktivite-
ter baserade utifrån medlem-
marnas egna önskemål. Av den 
anledningen tog föreningens 
ordförande, Tiina Johansson, 
en kontakt med Klippstudion 
på Ale Torg.

– Vi hade ett antal medlem-
mar som tyckte det kunde vara 
roligt att få lära sig mer om 
smink. Under tiden utveckla-
des idén till att omfatta även 
hårvård och styling, säger Tiina 
Johansson.

Fyra februarikvällar stod 
Klippstudion till tjänst med 
lokal och personal. Deltagar-
na fick sina önskemål uppfyll-
da om sminktips, frisyrer och 
så vidare.

– Vi såg även till att ha lite 
mys-pys med fika och social 
samvaro. Det gick inte att ta 
miste på deltagarnas förnöj-
samhet, säger Emelie Linde-
berg.

Styrelsen för Ale FUB ar-
betar aktivt med att hitta sti-
mulerande fritidssysselsätt-
ningar för sina medlemmar. 

Under våren är det inplanerat 
både hantverkskurs och mat-
lagningskurs.

– Vi gör mycket roligt till-
sammans. Senast i lördags hade 
vi bad i Skepplandahallen med 
över 25 deltagare på plats, säger 
Tiina Johansson och avslutar:

– Dörren är alltid öppen för 
nya medlemmar. För tillfället 
är vi ett knappt 100-tal med-
lemmar. Alla med funktions-
nedsättning är välkomna till oss 
och arbetet bedrivs ideellt. Den 
sociala aspekten är det som vi i 
första hand fokuserar på.

Emelie och Anita Lindeberg på Klippstudion i Nödinge hade 
under fyra februarikvällar besök av medlemmar från Ale FUB. 
Deltagarna fick sminktips och de blev även friserade.


