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MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

Hans GötestamBirgitta Ström Fredrik Hellberg

Det är vi som säljer bostäder i ditt område.

Tvåa med balkong

2:A SURTE
Ljus lägenhet om 65,8 kvm, våning 3/5 med hiss. Stor balkong i

västerläge med panoramautsikt. Centralt belägen med gångavstånd till all
service och kommunikationer. Avg. 4.536:- 

Pris 475.000:- ellerhögstbjudande. Boka visningstid.
Axelssons Fastighetsbyrå 0303-74 66 90  Mobil: 0708-28 90 29

Balkong med kvällssol!

3:A BOHUS
Fräsch och trevlig lägenhet på högsta våningen, centralt belägen med
närhet till service och kommunikationer. Ca 15 min till Göteborg och

härlig balkong med kvällssol. Vån. 3/3. 78 kvm. Avg. 3.880:- 
Pris 550.000:- eller högstbjudande. Boka visningstid.

Axelssons Fastighetsbyrå 0303-74 66 90  Mobil: 0702-33 32 33

3:a i toppskick!

ÄLVÄNGEN
I centrala Älvängen ligger denna 3:a, här har du närhet till skola, dagis och kom-

munikationer. Trevlig och ljus lägenhet med radhuskänsla samt balkong med 
kvällssol. Ypperligt tillfälle för dig som önskar lägenhet i Älvängen. 74,9 kvm. 

Pris 1.175.000:- eller högstbjudande. Boka visningstid.
Axelssons Fastighetsbyrå 0303-74 66 90  Mobil: 0702-33 32 33

Välkomna in, hälsar Marianne och alla medarbetare!

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22
ICA Kvantum Ale Torg, Nödinge • Tel 0303-97500
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller 

leverantörsförseningar • Priserna gäller onsdag-söndag v 42.

Tjocka 
revbensspjäll

ICA Sverige • Ca 1800g • Av gris

39:90

Basen i 
husmanskosten
Potatis

5:95
Thores Lantbruk • Asterix/King Edward

Lösvikt
Klass 1

Vet du vad Klass 1 
och Klass 2 betyder?
Klass 1 = Jämn storlek och form

Klass 2 = Varierande storlek och form

/kg

Du hittar gott recept i vårt fl ygblad

Gott till allt!

Morötter

4:90/kg

Sverige • Tvättade • Klass 1

/kg

GRÖNNÄS. Rydén Bil 
utsattes för två inbrott 
inom loppet av några 
dagar. 

Lördagen den fjärde 
oktober skedde det 
första tillbudet och 
då stals bland annat 
en motorcykel samt 

diverse gods ur verk-
staden.

På onsdagen anmäldes yt-
terligare ett inbrott. Den här 
gången forcerade gärnings-
männen en ståldörr och 
vidare bröt man upp en gara-
geport. En Nissan King Cab 
tillgreps och vidare gjordes 

inbrott i ett antal bilar som 
stod parkerade inne på områ-
det. Den stulna bilen anträf-
fades senare i Nödinge.

I samband med det andra 
inbrottet krossades även två 
fönsterrutor.

JONAS ANDERSSON

Dubbla inbrott 
på Rydéns Bil

Rydéns Bil utsattes för två inbrott inom loppet av några dagar. Vid det andra inbrottet force-
rade gärningsmännen en ståldörr och tillgrep en Nissan King Cab. 


