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v Utgångspris 3 195 000:-

v 11 rok, varav 6-8 sovrum

v Boyta 210 kvm, biyta 36 kvm

v Tomt 7 597 kvm

v Byggt 1909, ombyggt 1988 och 1993

v Adress: Västergården 170

v Visas ons 25/6 17.30-18.30

Ett underbart hus om 11 rum och kök samt liten

källare. Växthus samt två ekonomibyggnader.

Ett perfekt boende för en stor familj och/eller

affärsverksamhet.

Vägbeskrivning: Från Göteborg mot trollhättan,

kör E45 till Alvhem, kör till skylt Marieberg precis

innan järnvägen och sväng höger. Kör cirka 1000

meter och du är framme Tel: 0303-74 62 50

Webbnr: 5410-1607

ALVHEM - VACKERT BOENDE I NATURSKÖN MILJÖ

söndag 27 april

v Utgångspris 1 625 000:-

v 4 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 113 kvm, biyta 8 kvm

v Tomt 235 kvm Plan trädgårdstomt

v Byggt 1972
v Adress: Vårlöksvägen 61

v Visas tor 26/6 17.00-18.00

Ett mycket ljust och välvårdat hus i populära

Maden med ett bra läge i området mot Lillas-

kogen. Altan med kvällssol och uteplats i öster-

läge. Nära till skolor och dagis.

Vägbeskrivning: Från Göteborg kör E 45 norr

mot Älvängen. Från E45 sväng av Älvängen

södra, upp för backen och igenom korsningen.

Därefter sväng vänster och sedan andra till

höger Vårlöksvägen. Tel: 0303-74 62 50

Webbnr: 5410-1624

ÄLVÄNGEN

v Utgångspris 1 625 000:-

v 4 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 113 kvm, biyta 8 kvm

v Tomt 236 kvm Plan trädgårdstomt

v Byggt 1972
v Adress: Svalörtsvägen 56

v Visas tor 26/6 18.00-19.00

Mycket fräscht och välhållet hus med bra läge i

populära barnvänliga Maden. Genomgånget och

renoverat de senaste åren. Nära till dagis, skolor

och kommunikationer.

Vägbeskrivning: Från Göteborg kör Rv 45 norr

mot Älvängen. Från Rv 45 sväng av Älvängen

södra, kör upp för backen och igenom kors-

ningen. Sväng sedan vänster och fortsätt över

fartgupp sväng till höger på Svalörtsvägen.

Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1638

ÄLVÄNGEN

Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se

v Utgångspris 990 000:-

v 5 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 75 kvm, biyta 6 kvm

v Tomt 1 853 kvm

v Byggt 1909
v Adress: Ryd 390

v Visas tor 26/6 17.30-18.30

Här är ett litet fritidshus av enklare standard.

Huset har kök, tre sovrum, vardagsrum och ett

allrum.

Vägbeskrivning: Från E45 sväng av vid rödljusen

i Alafors. Följ Alingsåsvägen förbi Alafors sam-

hälle, ca 3,8 km från Alafors. Tag höger vid skylt

Ryd. Kör sedan mot Ryd. Tel: 0303-74 62 50

Webbnr: 5410-1558

RYD - NOL
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Gemensam tandvård 
för Älvängen och 
Skepplanda?
– Men förslaget saknar politiskt stöd
ALE. Hälso- sjukvårds-
nämnd 4 fick plöts-
ligt ett förslag om att 
stänga tandvården i 
Skepplanda.

Istället skulle tand-
vården i norra Ale cen-

Ä

Skepplanda kommer att vara 
fortsatt låg och att underla-
get för kliniken redan idag är 
dåligt. Många av de som bor i 
Skepplanda pendlar till arbete 
utanför orten och reser då 
redan förbi Älvängen, varför 
d t k ll t li t tt h

Ale. Bokbussen sägs upp och slutar 
serva aleborna vid årsskiftet. 

1,75 tjänst sägs upp i biblioteksverk-
samheten. 

– Dessa beslut är aldrig roliga att ta. 
Det känns i hjärtat, säger Utbildnings- 
och kulturnämndens ordförande Monica 
Samuelsson (s). 

Besluten är ett led i 
den budgetanpass-
ning som Utbild-
nings- och kultur-
nämnden tvingas 
göra för att komma 
i ekonomisk balans. 
Senaste prognosen 
visar fortfarande ett 
underskott på 2,7 
miljoner kronor. 
Neddragningarna 
av biblioteksservi-
cen väntas först få 
genomslag i 2009 
års budget. Att 
det skulle ske en 
anpassning av bib-
lioteksverksamheten var väntat. 

– Ja, det stod klart redan i höstas när vi lade 
detaljbudgeten, men på vilket sätt det skulle ske 
har varit oklart. Vi har haft olika alternativ däri-
bland en sammanslagning av Surte bibliotek och 
Glasbruksmuseet, men det gick ju som bekant 
inte igenom. Nu har förvaltningen föreslagit 
neddragning med 1,75 tjänst och en uppsägning 
av bokbussen, vilket vi nu tvingas genomföra, 
säger Monica Samuelsson.

Nämnden och förvaltningen har fortfarande 
målet och ambitionen att redan i år komma i eko-
nomisk balans, men de inser att det blir tufft. 

– Det mest realistiska är att vi når målet under 
2009, men vi har fått positiva indikationer för 
Ale gymnasium när det gäller höstens elevintag. 
En förändring i rätt riktning kan snabbt ge eko-
nomiska effekter till vår fördel, avslutar Monica 
Samuelsson.

Personalneddragningarna kommer att inne-
bära förändrade öppettider på biblioteken i Ale.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Tandvården kvar 
i Skepplanda
SKEPPLANDA. Skepplandaborna kan 
andas ut. 

Det blir ingen sammanslagning av 
tandvårdsklinikerna i Skepplanda och 
Älvängen. 

En enig Hälso- sjukvårdsnämnd 4 
röstade ner förslaget. 

Det kontroversiella tjänstemannaförslaget att 
skapa gemensam tandvårdsklinik för norra Ale 
föll inte i god jord hos ledamöterna i Hälso- 
sjukvårdsnämnd 4. 

– Vi anser inte att de har tagit hänsyn till barn- 
eller befolkningsperspektivet, säger Stina-Kajsa 
Melin (s), ledamot i nämnden. 

Förslaget var att Älvängen skulle bli ensam 
utbudspunkt för tandvården i norra Ale. Så blir 
det inte. Tandvården blir kvar i Skepplanda. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Faksimil från Alekuriren v 24.

Bokbussen ett 
avslutat kapitel

Monica Samuelsson (s), 
Utbildnings- och kultur-
nämndens ordförande.


