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Stor 2:a

2:A SURTE
2:a med bra läge, högt belägen ovanför Surte centrum. Egen balkong och 

låg månadsavgift. Ca 10 minuter till Göteborg. Obs första våningen och egen 
tvättmaskin i badrummet! Vån. 1/3. 62,5 kvm. Avg. 2.361:- inkl värme, vatten 

samt kabel-tv. Pris 400.000:- eller högstbjudande. Boka visningstid.
Axelssons Fastighetsbyrå 0303-74 66 90  Mobil: 0702-33 32 33

0303-642 80  •  0303-925 00  •  0303-74 66 90  •  info@axelssonsfast.se
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AXELSSONS!

LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDETMER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN

En halvtrappa upp

2:A NOL
Välplanerad och fi n lägenhet i mycket bra skick. Kök, WC, dusch renoverades 
2004. Endast en halvtrappa upp. Lugnt och bra läge med låg månadsavgift. 

Föreningen har mycket god ekonomi. Vån. 1/3. 46,1 kvm. 
Avg. 1.791:- inkl värme, vatten och parkering. Pris 530.000:- eller

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

Benny & Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

God Jul & Gott Nytt År 
önskar vi i 

 den levande lanthandeln!

Fina 
Julgrupper

i olika prislägen

TÄNK PÅ SMÅFÅGLARNA!
Vi har stort sortiment av fågelmatare, 
fågelfrö, talgbollar och nötter. Pris ex: 

10 kg Jordnötter 210:-

3st Hyacinter

27:-
Tösalt 25kg

59:-

Lösvikt 
Spolarvätska

koncentrerad

17:-/liter
Försäljning av fyrverkeri!

Startar 27/12

ÖPPETTIDER
15-19 dec ..........................9-18
20 dec ...............................9-13
22-23 dec ..........................9-18
Julafton ............................9-12
27 dec  ..............................9-13
29-30 dec ..........................9-18
Nyårsafton .......................9-13

Gott till Jul
Prinsens 
goda sill

1=12:-

– Ja, nu är det många spel-
ningar. De senaste helger-
na har det varit dubbla spel-
ningar såväl lördag som 
söndag. Den här veckan är 
det också fullt upp. Idag (läs 
måndag) är jag på ett äldre-
boende i Kungälv, jag ska 
spela i Romelanda och på 
onsdag ska jag till Selma La-
gerlöfs Torg.

Får vi se dig på den här 
sidan älven?

– Det är inget som är pla-
nerat. Senast jag var i Ale var 
i samband med Ahlafors IF:s 
julmarknad i Furulundspar-

ken.
Vilken är den mest öns-

kade jullåten?
– Oj, det var svårt. Det 

skulle möjligen vara ”Bjäl-
lerklang”.

Vilken är din personli-
ga favorit?

– ”Julen är här” får jag nog 
säga då.

Hur ska du fira jul?
– Vi åker faktiskt till Ka-

narieöarna på söndag och 
blir borta en vecka. Annars 
brukar jag vara hemma vid 
den här tiden på året. Senast 
jag reste bort över jul var 

1977 och då var jag också på 
Kanarieöarna.

Vad önskar du dig i jul-
klapp?

– God hälsa för familjen. 
Prylönskningar har jag lagt 
av med.

Det godaste du vet på 
julbordet?

– Sillen och skinkan. Ägg-
halvor med lite majonnäs på 
är heller inte dumt.

God jul!
– Tack, detsamma!

JONAS ANDERSSON

…Lennart Thorstensson, den dragspelande gentlemannen från Kungälv.

Upplever du en hektisk period?

Hallå där...

astmaoallergiforbundet.se

Nickelallergisk? 
Eller rädd att bli?

Bli medlem du också


