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Mer än bara mäklartjänsten. Arvsskiften • Bodelningar • Bouppteckningar 
Deklarationer • Energideklarationer • Fastighetsförmedling • Gåvobrev • Lösöreauktioner 
Röjning och städning • Samboavtal • Skatteberäkningar • Testamenten 
Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00 • Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Representativ familjevilla i Älvängen
Centralt belägen soutterängvilla , sex rum och kök om ca 180 kvm 
boarea, allt i hög standard, tomt om 877 kvm Stort dubbelgarage 
med soutterängvåning  lämplig  för verksamhet. Nära till affärer, 
service och kommunikationer. 

Pris: 2 950 000 kr/hbj • Visning: 18/2. Boka visningstid

Mäklare: Hans Götestam 0708-28 90 29

Trivsamt och bekvämt
Här har du det perfekta boendet, bl.a. med golvvärme i hela entréplanet samt en härlig balkong på övre plan. I 
vardagsrummet fi nns braskamin. 11⁄2-plansvilla med garage byggt 2006 mitt i villaidyllen Älvängen med närhet
till dagis, affärer, service och kommunikationer. Tomt om ca 400 kvm med en stor träaltan. Boarea 132 kvm och 
biarea 29 kvm. Innehåller upp till 5 sovrum. 

Pris 2.775.000:-/hbj • Visning: boka visningstid • Mäklare Claes Tevell, Fredrik Hellberg 0702-33 32 33
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Bekvämt i ett plan
Fräsch enplansvilla i vinkel byggd 1991 om 143 kvm boarea 
och 30 kvm garage. Trevlig, öppen planlösning med stort 
vardagsrum med braskamin, inglasat uterum, kök med 
burspråk, två badrum ett med bastu. Bra belägen i lugnt 
villaområde på tomt om 832 kvm, nära service, affärer och 
kommunikationer

Pris: 2 350 000 kr/hbj • Visning: 19/2 Boka visningstid

Mäklare: Hans Götestam 0708-28 90 29
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Måndag 2 februari

Skadegörelse
Två pulversläckare töms i 
pojkarnas omklädningsrum i 
Nolhallen.

Misshandel äger rum på en 
för polisen känd adress i Surte.

Glaskross rapporteras från 
Kyrkbyskolan i Nödinge.

Tisdag 3 februari

Elev misshandlad
En elev misshandlas på Arose-
niusskolan i Älvängen. Det finns 
tre utpekade gärningsmän i 
åldern 13-19 år.

Onsdag 4 februari

Maskinstöld
NCC anmäler en stöld av en 
packningsmaskin i Bohus.

Bilbrand i Surte.

Torsdag 5 februari

Hotad med yxa
Målsägande blir hotad med en 
yxa. Han fruktar för livet och 
tillkallar polis. Händelsen utspe-
lar sig i Bohus.

Fredag 6 februari

Brott mot vapenlagen
I samband med en husrannsa-
kan i Kollanda hittar polisen 

pepparspray. Bostadsinneha-
varen gör sig därför skyldig till 
brott mot vapenlagen.

I samband med en fest på La 
Plaza i Älvängen uppstår bråk. 
Polis tar upp anmälan om miss-
handel och olaga hot.

Lördag 7 februari

Villainbrott
Villainbrott i Kollanda. Det är 
ännu oklart om något tillgripits.

Knivmisshandel rapporteras 
från en adress i Hålanda.

Söndag 8 februari

Inbrott
Inbrott i en bostad i Bohus Ser-
vicehus. Det är för närvarande 
okänt om något tillgripits.

Måndag 9 februari

Glaskross
Skadegörelse i form av glas-
kross på Nolskolan.

Antalet anmälda brott under 
perioden 2/2 – 9/2: 62. Av dessa 
är fem bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande rapport från den gångna 
veckan:

Skepplanda Prästgård har fått en ny ägare
Fastighetsbolaget Byxeknuten har förvärvat Skepplanda Prästgård. Affären tillkännagavs i förra veckan.

Framtidsplanerna för fastigheten är ännu inte offentliga för allmänheten. Fastigeheten är från 1885 och är i mycket gott 
skick. Skepplanda församling valde att sälja den stora fastigheten efter 124 års ägande.

Bolaget som har sina rötter i Skepplanda ser det som positivt att kunna göra något för hemorten, men exakt vad vill man 
inte avslöja. Skepplanda Prästgård omfattar 10 000 kvm och två byggnader. Befintlig drängstuga med vällingklocka kommer 
att flyttas till Grönköp, Skepplanda hembygdsgård.       Foto: Allan Karlsson


