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v Utgångspris 1 880 000:-

v 4 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 130 kvm

v Tomt 8 491 kvm

v Byggt 1970, Tillbyggt 2000
v Adress: Kilanda-Torp 365

v Visas tis 27/5 17.30-18.30

En fin naturupplevelse väntar den som kommer

till denna villa som är vackert belägen på en

bergskulle. Huset byggdes 1970 och år 2000

gjordes en rejäl tillbyggnad. Tomten är på 8491

kvm och erbjuder gott om både svamp och bär.

Det tar ungefär 15 minuter att åka till Nödinge,

Alafors eller Älvängen. Tel: 0303-74 62 50

Webbnr: 5410-1473

ÄLVÄNGEN

v Utgångspris 1 650 000:-

v 4 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 113 kvm, biyta 8 kvm

v Tomt 231 kvm Plan trädgårdstomt

v Byggt 1972
v Adress: Blåsippsvägen 30

v Visas ons 14/5 17.30-18.30

1 1/2 plans hus i barnvänliga Maden. Bra läge i

området med närhet till skogen, dagis och

skolor. Härligt uterum på baksidan och förlängt

förråd. Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1575

ÄLVÄNGEN

Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se

v Utgångspris 1 625 000:-

v 5 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 113 kvm, biyta 8 kvm

v Tomt 230 kvm Trädgårdstomt

v Byggt 1972
v Adress: Vårlöksvägen 23

v Visas tor 29/5 17.30-18.30

Ett mycket tilltalande fräscht nymålat 1 1/2

planshus med ny altan och välskött trädgård.

Bra läge i populära barnvänliga Maden nära

skolor och dagis. Cirka 3 mil till Göteborg.

Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1567

ÄLVÄNGEN

v Utgångspris 2 795 000:-

v 7 rok, varav 5 sovrum

v Boyta 160 kvm

v Tomt 411 kvm

v Byggt 2005
v Adress: Snickarvägen 7

v Visas mån 2/6 17.30

Välplanerad 1 1/2 planshus med garage. mitt i

centrala Älvängen! Stora generösa utrymmen i

huset. Närhet till dagis och skolor. Bra kommu-

nikationer till Göteborg. Bokade visningar. Ring

för tid Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1592

ÄLVÄNGEN

Fredag 16 maj

Inbrott i Nol
Nattligt inbrott i en fabrikslokal i Nol. Ett vittne ser tre 
män lämna platsen.

Försök till grov misshandel i Surte. En väktare 
ser en obehörig man inne på en firma i Surte. När 
mannen upptäcker väktaren försöker han köra 
över honom med sin bil. Gärningsmannen är sedan 
tidigare känd av polisen.

Lördag 17 maj

Rutor krossade
Inbrott hos Bosniska Föreningen i Nödinge. Fyra 
rutor krossas och diverse gods tillgrips, bland annat 
alkohol. Spår har säkrats på platsen.

Söndag 18 maj

Skadegörelse
Skadegörelse sker i en samlingslokal i Nödinge. En 
person åsamkar skador på fastighetens ytterdörr 
med hjälp av en motorsåg. Personen gör sig även 
skyldig till ett olaga hot.

En sedan tidigare känd missbrukare anträffas 
narkotikapåverkad.

Brott mot lotterilagen i Nol. Anmälan gäller 
automatspel.

Överträdelse av besöksförbud i Alafors.

Tisdag 20 maj

Tobaksstöld
Klockan halv tre på morgonen går larmet hos en 
livsmedelsbutik i Älvängen. Tjuvar har varit inne i 
butiken och tillgripit tobak för ett stort värde.
Inbrott på ställverket i Alafors. Koppar i form av 
jordlinor tillgrips.

Anlagd brand i Älvängen. Någon tänder eld på ett 
vedupplag intill en fastighet. Uppenbar spridningsrisk 
föreligger, men räddningstjänsten lyckas släcka 
elden.

Villainbrott i Älvängen. Tjuven tar sig in i 
målsägandes bostad och tillgriper dennes bilnycklar 
och sedermera även fastighetsägarens bil.

Onsdag 21 maj

Barnmisshandel
En relationsbetingad barnmisshandel anmäls i 
Älvängen.

Lägenhetsinbrott i Bohus. Gärningsmännen bryter 
upp entrédörren till lägenheten och tillgriper diverse 
föremål.

En elev på en skola i Älvängen är misstänkt för 
hets mot folkgrupp sedan han med ena handen gjort 
en icke tillåten hälsning.

Torsdag 22 maj

Inbrott på Ale Torg
Nattligt inbrott i en livsmedelsbutik på Ale Torg. 
Gärningsmännen bryter bort chalussit till butiken och 
krossar därefter en ruta. Cigaretter och snus tillgrips.

Antalet anmälda brott under perioden 16/5 – 22/5: 
54. Av dessa är fem bilinbrott och två biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Hedra minnet av en anhörig eller vän. 

Sätt in din minnesgåva på PG 90 05 46-3. 

Skriv den avlidnes namn, vem det är ifrån samt en 

adress dit minnesbladet kan skickas eller kontakta oss

08-522 00 100       www.ctrf.se


