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ÄLVÄNGEN
7 ROK 157 KVM

I det härliga Knaptorp säljer vi nu ett mycket trevligt och välskött hus
gränsande till naturen och Mossens fi na lekplats, underbart för barnfamiljen.

Friliggande villa, 1 1⁄2 plan. Boarea 150 kvm + 7 kvm biarea med 7 rum (kan göras om 
till 6 rum), varav 6-4 sovrum. Vardagsrum med kakelugn. Nytt IKEA kök 2007. Byggår 

1965 -1982. Tomtarea 727 kvm, med garage.

PRIS 2 185 000 kr/bud. 
VISAS to 10/4. Ring för tidsbokning. ADRESS Solhöjdsvägen 40.

ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 00.

ALVHEM 
5-6 ROK TOTALYTA 178 KVM.

På plan trädgårdstomt i mindre samhälle 3,5 mil från Göteborg fi nner ni denna
villa passande för barnfamiljen. Gångavstånd till golfbana och naturen. 200 m till 

förskola och kommunikation. Friliggande villa om 1,5 plan. Byggår 1969. 
Tomtarea 974 m2. Fristående garage samt 2 st carports platser.

PRIS 1 795 000 kr/bud. 
VISAS on 9/4. Ring för tidsbokning. ADRESS Lokvägen 4.

ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 00.

Välkommen till våra Bokvällar!
Välkommen till oss på Svensk Fastighetsförmedling i Ale och Kungälv. Vi kommer att ha 
två bokvällar för att vi vill öka kunskapen och insikten i bostadsmarknaden.

Vill du veta hur du slipper stå med dubbla boendekostnader, hur du får förmånliga räntor,
hur du skyddas som köpare och säljare efter besiktning och hur du är bäst förberedd när 
rätt läge dyker upp?

Är du intresserad av svaret på en eller flera av dessa frågor är du hjärtligt välkommen till
våra bokvällar i Ale 15/4 kl 17–19.00 och i Kungälv 17/4 kl 17–19.00. Om du dessutom
tecknar förmedlingsuppdrag med oss i samband med bokvällarna så erhåller du antingen

matpresentkort på 2500 kronor från ICA Maxi i Kungälv eller
ett weekendpaket på Karnelund i Gislöv, värde 2700 kronor.

Varmt välkommen själv eller med sällskap till oss!
Hör av dig senast tisdag 8 april för att bli inbokad.

ALE 0303-74 90 00, KUNGÄLV 0303-21 10 30


