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Högtryck på årets Edetfestival

www.alefastighetsformedling.se  Älvängen 0303-74 82 10
ALE, ÄLVÄNGEN CENTRALT, NYBYGGT PÅ GRÄDDHYLLAN

1½ plans hus, 5 rum & kök (inredd öv.) och tomt om 703 m2. Gång-
avstånd till allt: Förskola i området, 300 m till busstation. Säkra gång/
cykelbanor till LMH-skolor. Affärer o övrig service inom gångavstånd. 
Mycket populärt område!  Beg. pris: Kr 3.195.000 eller bud. 
Öppen visning: söndag 7/9 kl 12.00 - 13.00

1½ plansvilla om 175 m2 med inredd ÖV, 6 rum o kök. Utsiktsläge på 
tomt om 1740 m2, i gammal kulturbygd. Vattenburen golvvärme på 
bottenplan. Stort, äldre vinterbonat garage.4 km till Älvängen centrum. 
Nära busshållplats. Begärt pris kr 2.795.000 eller bud. 
Visning: lördag 6/9 14:30-15:30.

ALE, ÄLVÄNGEN-STARRKÄRR. NYPRODUKTION.

20 min. från Göteborgs C. Nybyggnation av tre ”Funkishus” på rejäla 
tomter gränsande till grönytor. 5 minuters promenad till planerad pen-
delstation och nära blivande motorvägsmot. C:a 300 m trafi kfri väg till 
förskola och skola. Mycket barnvänligt område. ( Ett sålt). Begärt pris
kr 2.860.000 eller bud. Öppen visning lördag 6/9 13-14.

ALE, NOL: ”PARKBYN” , NYPRODUKTION

Nybyggt 2000, stort kök m all utrustning, stora luftiga rum. Rejäl tomt 
m stort dubbelgarage m förråd, lillstuga. Stor altan i solläge. I Ale 
kommuns vackraste område!  1 km till ny motorvägspåfart, 5 min till 
Älvängen centrum, 25 min till Göteborg. Beg.pris: Kr 2.175.000 eller 
bud. Visning söndag 7/9 kl 12-13.

ALE, SKÖNNINGARED: ÄLVSBYHUS MED 7 RUM OCH KÖK

Landsfi skalens Hus”, en fantastisk 
fastighet för kombinerat boende och
handel, kontor. 8 rum & stort kök. 
Utställningsrum. Arbetsrum, 
reception/kontor mm. Gångavstånd 
till centrum. Nära skolor, 
kommunikationer. Ett tillfälle! Beg.
pris: Kr 2.925.000 eller bud. 
Visning lördag 6/9 kl 13.30 - 14.30.

ALE, ÄLVÄNGEN CENTRUM: HUS FÖR BOENDE OCH KONTOR

5 rum & kök, rejäla utrymmen m god maskinell standard. Stor ingla-
sad altan m infravärme. Vidbyggt dubbelgarage. Ny pelletspanna 
m automatfunktion. Mexitegel. Byggår 1967. Omdränerad. Gång-
avstånd till skolor. 20 min t Gbg Centrum. Beg.pris: Kr 2.075.000
eller bud. Visning lördag 6/9 kl 12-13.

ALE, NOL: VÄLSKÖTT OCH VÄLPLANERAD 1-PLANSVILLA

Renoverad lägenhet i förening m god ekonomi. Gångavstånd till 
förskolor o skolor, grönområden och allmänna kommunikationer. Bil-
vande pendelstation och påfart till nya motorvägen E45 inom fem min 
promenad. 20 min. till Göteborg. Beg.pris: Kr 875.000 eller bud. 
Visning lördag 6/9 kl 12.00 - 12.30.

ALE, NOL: BOSTADSRÄTT OM 4 RUM & KÖK

Vi ordnar lånen genom HANDELSBANKEN

– Publiken strömmade till i massor

Med anledning av fören-
ingens 50-årsfirande hade 
Lions Club Lilla Edet slagit 
på stort inför årets Edetfesti-
val. Förväntningarna var så-
ledes rejält uppskruvade och 

det med all rätt. Programut-
budet var bättre än någonsin 
tidigare. På fredagen kom 1 
000 personer till festivalom-
rådet på torget i Lilla Edet 
och kvällens höjdpunkt var 

naturligtvis Streaplers, som 
i vanlig ordning serverade 
högklassig dansmusik.

Festen fortsatte på lörda-
gen, i strålande solsken och 
med besökare i massor. Lö-
partävlingen Edet Runt ge-
nomfördes på traditionsen-
ligt vis och musikarrange-
mangen avlöste varandra. 
Den gästartist som tilldrog 
sig störst uppmärksamhet var 
naturligtvis schlagerdrott-
ningen Jessica Andersson, 

som tillsammans med Jonas 
Torrestad, Viktoria Nils-
son och bandet Good News 
bjöd på magnifik underhåll-
ning.

Edetfestivalen 2008 blev 
utan överdrift en otrolig 
succé.

FESTIVALBESÖKARE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

LILLA EDET. Prognosen om att det skulle bli tider-
nas Edetfestival slog in!

Det var högtryck i dubbel bemärkelse.
– En fantastiskt lyckad helg, konstaterade 

Joakim Molin i Lions arrangörskommitté.

Det populära dansbandet Streaplers stod för underhåll-Det populära dansbandet Streaplers stod för underhåll-
ningen på fredagskvällen.ningen på fredagskvällen.

Kjell, Johan och Stefan tog en öl och roade sig Kjell, Johan och Stefan tog en öl och roade sig 
tillsammans.tillsammans.

Edetfestivalen lockar publik i alla åldrar. Det här Edetfestivalen lockar publik i alla åldrar. Det här 
kompisgänget såg ut att trivas.kompisgänget såg ut att trivas.

TORGGATAn – ÄLVÄNGEN – TEL 0303-74 92 30

InTE BARA InTE BARA 
LUNCHÖPPETLUNCHÖPPET
Kvällsöppet onsd-torsd till kl 21

Fred-lörd till kl 22
Söndag kl 13-20

Du vet väl att vi har avhämtning? Du vet väl att vi har avhämtning? 
Pizza, sallad, pasta, Pizza, sallad, pasta, 

kött eller fisk.kött eller fisk.


