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Utgångspris 1 690 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 118 kvm
Tomt 246 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 1981
Adress: Södergården 44
Visas sön 23/11 12.00-13.00

Här är ett 1,5-plans gavelhus med garage i länga, parkering samt ett förråd. Området är lugnt och
lämpligt för t.ex. en barnfamilj. Här är nära till skolor, dagis och busshållplats. Ale torg ligger på ca 15
min. gångväg. Huset har en fin altan i västerläge. Huset har en mycket bra placering i området.
Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1802.

BNol

Utgångspris 1 495 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 113 kvm
Tomt 190 kvm

Byggt 1977
Adress: Fyrklövergatan 13
Visas mån 24/11

Trevligt radhus med bra läge i populära Nödinge. Nära garage och parkeringar. Gångavstånd till
förskolor, skolor, kommunikationer och Ale torg med många butiker. Bokade visningar. Ring för tid
Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1690.

BNödinge

Utgångspris 1 800 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 130 kvm
Tomt 1 271 kvm Plan

Byggt 1973
Adress: Långa Gatan 45
Visas sön 23/11 14.15-15.00

1-plans fasadstensvilla med garage. Bra ytterläge i området på plan hörntomt. Värmepump från 2005.
Mycket populärt område i gemytliga Skepplanda. Barnvänligt med närhet till skola dagis, simhall,
kommunikationer och naturen. Bokade visningar ring för tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1522.

B Skepplanda

Utgångspris 1 495 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 113 kvm, biyta 5 kvm

Tomt 228 kvm Plan
Byggt 1972
Adress: Svalörtsvägen 5

Nu kan vi erbjuda ett trevligt Maden hus med bra ytterläge i området. Nära till förskolor, skolor och bra
kommunikationer både till Göteborg och Trollhättan.
Bokade visningar. Ring för tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1818.

B Älvängen

ALAFORS. Rusning är 
att vänta till System-
bolaget i Nödinge på 
onsdag.

Då sker nämligen 
försäljningsstarten av 
Ahle Julöl.

– Årets brygd är 
underbart god, helt 
i klass med de bästa 
åren, säger Christer 
”Cralle” Sundberg, 
marknadsansvarig på 
Ahlafors Bryggerier.

Ahle Julöl har blivit något 
av ett flaggskepp i Ahlafors 
Bryggeriers sortiment. Jul-
brygden från vårt lokala bryg-
geri får ofta högt betyg när 
landets ölkännare säger sitt. 
Fjolåret var inget undantag.

– Då fick vi bäst i test i tid-
ningen Allt om mat. Jag vill 
påstå att årets julöl smakar 
minst lika gott, säger Chris-
ter Sundberg.

Tappning sker i de gamla 
spinnerilokalerna i kväll (läs 
tisdag) och dagen därpå leve-
reras ölet till Systembolaget 
på Ale Torg.

– Totalt beräknar vi skeppa 
ut 24-25 000 halvlitersflas-
kor samt 500 magnumbutel-
jer (1,5 liter). Julölet kommer 
även att finnas som beställ-
ningsvara på Systembolaget i 
Kungälv. Då blir det Kung-
älvs Julöl och på etiketten 
är spinnerifabriken i Alafors 
utbytt mot Fars Hatt, berät-
tar ”Cralle”.

Ingen risk att julölet tar 
slut?

– Vi hoppas att alla som 
vill ska kunna få Ahle Julöl 
på bordet. Visst kan det hända 
att det tar slut någon ensta-
ka gång på bolaget, men det 

kommer att ske tappning 
kontinuerligt till veckan före 
jul, avslutar Christer Sund-
berg.

Säljstart för Ahle Julöl

På onsdag startar försäljningen av Ahle Julöl på Systembo-
laget i Nödinge.

SKÅL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Invigning av Ales 
lokala köksbutiktik

g
ala köloka

Den 22 nov kl 11-16 slår vi upp 
portarna för Ales nya köksbutik!

Välkomna att fynda bland massor av

GALNA PREMIÄR-
ERBJUDANDE!

Västkustkök i Ale AB
Gåskullevägen 6, Surte
Tel: 0303 - 74 23 00


