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MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

Hans GötestamBirgitta Ström Fredrik Hellberg

Det är vi som säljer bostäder i ditt område.

För barnfamiljen

SKEPPLANDA
Fristående 1,5 plansvilla med sep. garage och förråd, 5 rum och kök om
ca 135 kvm boarea. Inbyggt uterum i norr och altan i söderläge. Bra läge

med närhet till skola, dagis, affärer och kommunikationer. 
Pris 1.350.000:- eller högstbjudande. Boka visningstid.

Axelssons Fastighetsbyrå 0303-74 66 90  Mobil: 0708-28 90 29

Hus med många kvaliteter

NOL
Gediget hus med mycket utrymme, stor tomt, soligt läge och älvutsikt. 128 kvm. 

Pris 2.350.000:- eller bud.
Axelssons Fastighetsbyrå 0303-642 40

Utsikt över älven

NOL
Trevlig souterrängvilla byggd 1959, 4-5 rum och kök om 142 kvm boarea

och 38 kvm biarea, belägen på tomt om 919 kvm. Fastigheten är högt
belägen som sista hus i lugnt villaområde, med panoramautsikt över

älven. Pris 1.995.000:- eller högstbjudande. Boka visningstid
Axelssons Fastighetsbyrå 0303-74 66 90  Mobil: 0708-28 90 29

Sol hela dagen

SKEPPLANDA
Trevlig 1,5-plansvilla med vidbyggt garage, fem rum och kök om 135 kvm,
hörntomt om 557 kvm. Bra belägen i lugnt villaområde nära service och

kommunikationer.  Pris 1.375.000:- eller högstbjudande. Boka visningstid.
Axelssons Fastighetsbyrå 0303-74 66 90  Mobil: 0708-28 90 29

LILLA EDET.  Ett 25-tal 
morgonpigga företa-
gare strålade samman i 
fredags morse.

Stendahls hade dukat 
upp med frukost inne i 
bilsalongen.

Under måltiden pra-
tade miljöchef Annika 
Ekvall om den miljötill-
syn som sker runtom-
kring i kommunen.
Fredagens frukostmöte var 
ett samarrangemang mellan 
Företagscentrum och Sten-
dahls Bil.

– Företagare ges på detta vis 
ett utmärkt tillfälle att träffas 
och utbyta erfarenheter. Att 
vi dessutom kryddar frukos-
ten med ett intressant tema 
gör inte saken sämre, säger 
näringslivssekreterare Kjell 
Hermansson.

Efter att Åke Stendahl 
hälsat välkommen tog han 
också tillfället i akt att beröra 
den kris som bilindustrin upp-
lever i allmänhet och Volvo i 
synnerhet.

– Det är självklart en jobbig 
tid, men jag vågar ändå se po-
sitivt på framtiden, förklarade 

Åke Stendahl som också pas-
sade på att redogöra för de se-
naste modellerna från såväl 
Volvo som Renault.

Miljötillsynen – onödigt 
besvär eller garant för schysst 
konkurrens? Det var rubriken 
för Annika Ekvalls timslånga 
morgonföredrag. Hon redo-
gjorde noggrant om de för-
ordningar som styr miljökon-
torets verksamhet och vilka 
prioriteringar som man tving-
as göra.

– Akuta ärenden kommer 
alltid i första hand, förklara-
de Ekvall.

Åhörarna fick chansen att 
ställa frågor och några före-
tagare uttryckte sitt missnöje 
över utskickade fakturor, men 
uteblivna inspektioner.

– Det finns en hel del som 
kan förbättras vad det gäller 
administrationen, erkände 
Ekvall.

När frågorna till miljöche-
fen ebbat ut och klockan slagit 
nio tackade Kjell Hermansson 
för visat intresse. Exakt enligt 
tidsplan, vilket företagarna 
uppskattade.

JONAS ANDERSSON

Företagsfrukost hos Stendahls i Lilla Edet
– Annika Ekvall informerade om miljötillsyn

Annika Ekvall, miljöchef i Lilla Edets kommun, var inbjuden 
till fredagens frukostmöte på Stendahls Bil för att prata om 
miljötillsyn.   


