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Det är vi 
som säljer 
bostäder i 
ditt område.

Idyll i laxfi skeparadis

Hans GötestamBirgitta Ström

Mer än bara mäklartjänsten

LILLA EDET
Välskött äldre 1,5-plansvilla med hög 
mysfaktor, 6 rum och kök varav 3-4
sovrum. Matplats i burspråk med pano-
ramautsikt över älven. En fastighet
med närhet till skola, affärer, fi ske-
vatten och härliga vyer.
Pris 1.350.000:- Boka visningstid.

ALE-STARRKÄRR
På en stor vacker tomt om 9831 kvm med naturskönt läge. Här kan 
du bygga ditt drömhus. Kanske en blivande liten hästgård eller annan 
lämplig verksamhet. Möjlighet att arrendera betesmark fi nnes.
Pris 650.000:- som utgångsbud.

 Något för er 
som vill bygga nytt

Valborg är en dag då vi hälsar 
våren välkommen. Tyvärr är 
det också den dag på året som 
många tonåringar firar med 
fylla. Ingen annan helg har 
så många fall av fylla i grup-
pen under 20 år. Av den anled-
ningen fanns Carina Zito och 
Lotti Klug från Ale kommun 
på plats utanför Systembola-
get i Nödinge under ett antal 

timmar på valborgsmässoaf-
ton. Med sig hade de också 
”fylledockan” Doris för att 
visa på den tråkiga situation 
som  många ungdomar upp-
lever just denna kväll.

– Budskapet till den äldre 
generationen som passera-
de var tydligt: Köp inte ut till 
minderåriga! Vi delade ut så 
kallade flyers och hade en väl-

digt bra dialog med allmänhe-
ten, säger Lotti Klug.

Till de ungdomar som pas-
serade på torget gjorde Carina 
och Lotti reklam för Festival-
borg med Marie Picasso i hu-
vudrollen.

– Det känns jättebra att vi 
kan presentera ett nyktert al-
ternativ för våra ungdomar, 
avslutar Carina.

Tydligt budskap utanför Systembolaget:

– Köp inte ut till minderåriga!
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