
KUNGÄLV – ÖDSMÅL
RÖRTÅNGEN
Gården vid havet. Vackert läge och 
med utsikt över Ödsmålskile. 16 Ha varav
8 Ha åker och bete. Bostadshus i 1½ pl och 
ladugård om ca 300 kvm.
Pris 2.900.000:-/hbj.  Tel 0303-925 00

GÖTEBORG – TUVE
Gård om 5,7 Ha med ett ”stenkast” till Göteborgs centrum. Bostadshuset om 148 kvm har många rum och 
övriga utrymmen. Ladugård i gott skick. Soligt läge. 
Pris 4.800.000:-/hbj.  Tel 0303-925 00

GÅRDSVECKAN
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RING FÖR BOKADE VISNINGAR

STENUNGSUND – SPEKERÖD
En väl arronderad gård om 80 ha med bra läge.10 min till Stenungsunds köpcentrum. Bostadshus om 174 kvm 
boyta. Stallbyggnad i mycket bra skick med hög takhöjd. Skogsmark med virkesförråd på 4.279 m3sk.
Pris 4.900.000:-/hbj.  Tel 0303-925 00 

STENUNGSUND – SVENSHÖGEN
Egen strand. Egen brygga. 
En pärla. 2 bostäder.
Längst in på grusvägen ligger denna gård om 9,5 ha med 
mycket vackert läge. Egen strand på fl era 100 m med
sandstrand och brygga. Helt insynsskyddat. Fantastiskt 
och unikt läge. Ladugård inredd med 5 boxar. Ytterligare 
2 uteboxar fi nns. Mangårdsbyggnad om ca 200 kvm. 
Eftersatt underhåll. Ytterligare villa om ca 160 kvm. 
Pris 2.850.000:-/hbj. Tel 0303-642 80  

STENUNGSUND – ÖDSMÅL
BRÄCKE
Gård om om 15 Ha varav ca 3 Ha åker och 
bete och 12 Ha skogsmark. 
Bostadshus och ekonomibyggnader beläget
vid å i vacker vitsippsdal.
Pris 1.775.000:-/hbj.  Tel 0303-925 00

ALE – ÄNGARNA
Bygg din egen lilla gård. En stor och vacker tomt 
om 9831 kvm med naturskönt läge. Här kan du 
bygga ditt drömhus eller varför inte en liten häst-
gård eller annan lämplig verksamhet. Möjlighet 
att arrendera betesmark fi nns. 
Pris 650.000:-/hbj. Tel 0303-74 66 90  
Mobil: 0705-21 85 80

KUNGÄLV – ROMELANDA
Längs den vackra bebyggelsen i Norrmannebo 
ligger denna åkerareal med utsikt över älven. 
Hälftenägare i skogsskifte. 
Pris 575.000:-/hbj.  Tel 0303-925 00

KUNGÄLV – NORRMANNEBO
Häst och skogsgård om 14Ha. Vackra ängar
mot älven. Stort virkesförråd för avverkning. 
Charmigt hus från början av seklet samt
ekonomibyggnader i gott skick.
Pris 1.975.000:-/hbj.  Tel 0303-925 00 

KUNGÄLV – ROMELANDA
VID ÄLVEN.  
En trevlig hästgård om 3,4 Ha. 1½ pl hus med 
källare. 107 kvm boyta. Fräscht kök med öppen 
planlösning till stort allrum m kamin. Stort
fönster där man följer båtarna på älven. 
Den perfekta hästgården! 
Pris 2.800.000:-/hbj.  Tel 0303-925 00

STENUNGSUND – SPEKERÖD
BERG
En trevlig gård om 12 Ha med vackert västerläge. 
Utsikt över dalgång med åker och betesmark.
Pris 1.800.000:-/hbj.  Tel 0303-925 00

ALE – ANFASTEBO
GÅRDSIDYLL 
Boningshus med anor från 1800-talet
med ett otroligt vackert läge. Botten-
våningen, med högt i tak, är delvis reno-
verad. Oinredd övervåning. Stor ladugård
med stall/loge, verkstad, uthus och jord-
källare. 2,5-3 hektar betes-/ängsmark.  
Pris 2.275.000:-/hbj. Tel 0303-74 66 90  
Mobil: 0705-21 85 80

KUNGÄLV – KAREBY
I lantlig idyll med mycket bra läge och 
fantastisk kvällssol ligger denna trevliga 
hästgård om ca 3,3 ha. Innehållande en 
modern enplansvilla om 6 rok med öppen 
planlösning, solig altan med pool, soldat-
torp om 2 rok, dubbelgarage m förråd, 
stallbyggnad m 2 boxar, spillta, sadel- och 
foderkammare samt härliga beteshagar
och fi n paddock i anslutning till stallet. 
Pris 3.950.000:-/hbj. Tel 0303-642 80 
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