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Vet du att Sverige är världsledande på återvin-
ning och vi ska bli ännu bättre. Nu ska alla 
mjuka plastförpackningar återvinnas. Tänk 
på att ett kilo återvunna plastförpackningar 
minskar koldioxidutsläppen med två kilo! Så 
släng dem inte i soporna utan återvinn för 

miljöns och våra barns skull.

Nu ska alla mjuka plastförpackningar återvinnas

”Återvinn dina 
plastförpackningar. 

Det gör jag – för barnen och framtiden!”
Stefan Holm
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Se vad som gäller i din kommun på www.sortera.nu  Tel. 0200-88 03 11 
Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se

Utgångspris 525 000:-
Boyta 54 kvm
Avgift 2.000:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv

Adress: Idrottsvägen 13 B
Visas sön 30/11 14.30-15.00

En fräsch 2 a. där samtliga rum är ommålade/nytapetserade. Köksluckorna är nylackade och det är nytt
golv sovrum. Ny renoverad dusch och toalett. Bra Brf-förening och låg månadskostnad. Det är nära till
kommunikationer och centrum och bara 10 min från Göteborg. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1785.

B 2:a Surte

Utgångspris 395 000:-
Lokal yta 90 kvm, förråd 11 kvm

Adress: Kapellvägen 3

Café Blå till salu. Butikslokal med utmärkt läge centralt i Älvängen. Mycket fint renoverad butikslokal/café
med inventarier. Alla inventarierna ingår i köpet. Bra arbetsytor i köket. Ett tillfälle för den som vill
förverkliga sin dröm att bli egen företagare. Bokade visningar. Ring för tid. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-1849.

B Café Blå i Älvängen

Utgångspris 1 195 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 108 kvm
Tomt 198 kvm

Byggt 1969
Adress: Kärrvägen 78
Visas sön 30/11 13.00-14.00

Vi erbjuder ett ljust trevligt 2 vånings radhus, med bra läge, i ett populärt barnvänligt område i Nol.
Välplanerad uteplats. Förråd, garage i länga. Nära förskola och skola. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-1836.

BNol

Utgångspris 1 790 000:-
4 rok, varav 2 sovrum
Boyta 117 kvm

Byggt 2006
Adress: Patron Ahlmanns Allé 15
Visas sön 30/11 12.00-13.00

Välkommen till ett mycket fräscht smakfullt 2-plans kedjehus i Nödinge, Backa Säteri. Här finns 4 rum
och kök idag, kan göras om till 3 eller 4 sovrum. Ljust och luftigt.Härlig solterass på carportens tak.
Närhet till golfbana, service och kommunikationer. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1822.

BNödinge

från den 1 december

information från din däck-
handlare.

Sommardäck har en gum-
miblandning som gör att 
de blir för hårda när det är 
kallt. Därför bör man an-
vända vinterdäck när tempe-
raturen närmar sig noll eller 
när det är minusgrader.

Vinterväglag
Det anses vara vinterväg-
lag om det finns snö, is, snö-
modd eller frost på någon 

del av vägbanan.
För att minska risken för 

sladd vid bromsning och i 
svängar bör de däck som har 
det största mönsterdjupet 
eller bedöms ha det bästa 
väggreppet vara montera-
de bak på fordonet. Däcken 
med största dubbutstick-
et bör monteras bak. Detta 
gäller både fram- och bak-
hjulsdrivna bilar.

Däck ska förvaras svalt, 
torrt och mörkt.

Tunga fordon
Tunga fordon omfattas inte 
av kraven på vinterdäck men 
Vägverket rekommenderar 
ändå att vinterdäck används 
vid vinterväglag. 

*) Till personbil klass I 
hör samtliga fordon som är 
registrerade som personbil 
och som inte tillhör person-
bil klass II. 

Källa: Vägverket

Under perioden 1 december – 31 mars är det krav på vinterdäck när vinterväglag råder.

Foto: Kerstin Ericsson


