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Det är vi som säljer 
bostäder i ditt område.

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN

Hans GötestamBirgitta Ström Fredrik Hellberg

LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

ÄLVÄNGEN
Ett mycket välvårdat hus med en härlig stor villatomt mitt i Älvängen med 
närhet till alla bekvämligheter. Från Älvängen går pendeltåget till Göteborg 
redan nu! Ca: 20 min! 90 kvm + biarea 54 kvm.  Ring för bokad visning 
25/5 och 28/5 Pris 1.950.000:- eller högstbjudande. Representant från 
Nordea kommer att närvara vid visningen.
0303-746690  Mobil: 0705-218580

NÖDINGE
I ett mycket populärt område med promenadavstånd till badsjö, 
natur,golfbana, skolor. Fantastiskt bra centrum med allt vad du 
behöver. Detta hus i äldre standard är mycket välskött. En otroligt fi n 
trädgård förgyller huset. Fristående garage. Boarea 109 kvm. Ring för 
bokad visning 21/5. Pris 1.300.000:- som utgångsbud. Representant 
från Nordea kommer att närvara vid visningen.
0303-746690  Mobil: 0705-218580

NÖDINGE
Med utsikt över Vimmersjön och 
nära golfbana. Nu säljer vi hus 
nr 2. Vad kan bli bättre än att ha 
badrocksavstånd till badplats samt 
tillgång till natur och affärer !!!  Ett 
ljust härligt hus om 135 kvm och 
garage om ca: 30 kvm. Pendeltåg 
till Gbg inom kort. Öppen planlös-
ning och underbara materialval ger 
det ni önskar i populära Nödinge. 
Boarea 135 kvm. Ring för bokad 
visning 24/5. Pris 3.475.000:-
som utgångsbud. Representant 
från Nordea kommer att närvara vid 
visningen. 0303-746690  
Mobil: 0705-218580

Nödinge Nytt!

Vi har nöjet att hälsa Fredrik Hellberg, nyexaminerad mäklare 
välkommen att arbeta med  oss på Älvängenkontoret. Fredrik har 
tidigare gjort sin praktiktid hos oss.

LILLA EDET
Välskött äldre 1,5-plansvilla 
med hög mysfaktor, 6 rum 
och kök varav 3-4 sovrum. 
Matplats i burspråk med 
panoramautsikt över älven. 
En fastighet med närhet till 
skola, affärer och härliga 
vyer. 82 kvm. 
Pris 1.350.000:-
Mobil: 0708-28 90 29

ÄLVÄNGEN BRÄCKE
Ca 22000 kvm mark, 
avsett för byggnation av 
liten hästgård. Marken
består  dels av öppna 
fält samt gles blandskog. 
Förhandsbesked om
byggnation inlämnad till 
kommunen. Egen anlagd 
väg längs fastigheten. 
Pris 1.400.000:- eller 
högstbjudande.
0303-74 66 90  Mobil: 
0708-28 90 29

Blivande
Hästgård

ALE SKEPPLANDA
Tomt om 1028 kvm 
Vackert lantligt beläget. 
Fritidshus om 45 kvm i 
behov av totalrenovering. 
45 kvm. Pris 150.000:- 
eller högstbjudande. 
0303-74 66 90  
Mobil: 0708-28 90 29

Fritidshustomt

Idyll vid älven

En pärla mitt 
i Älvängen

Bo i parhus 
i Nödinge


