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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

Det är vi som är Axelssons!
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4:A ANGEREDS 
CENTRUM

Vi erbjuder nu en av de 
eftertraktade 4:orna i två 
plan om 120,5 kvm. Bra 
läge i området med utsikt 
mot skogen. Stort härligt 
kök. 3 sovrum. Stort 
vardagsrum. Uteplats på 
både fram och baksida. 

Närhet till natur och Angered C. Området är under utveckling med 
planer på byggnation av sjukhus, köpcentrum mm. Avg. 6.867:- 

Pris 650.000:-/hbj. Ring för bokad visning.
Mäklare: Davis Strid 0303-642 20, 0705-93 99 05

KUNGÄLV
HÅLTA

Vackert hus, byggt 
1990, om 217 kvm med 
2 lägenheter lämpligt 
för generationsboende.
Ytterligare 1 hus om 
72 kvm i gott skick. 
Marken på 4Ha lämplig  
för fårskötsel. 

Pris: 4,2 milj eller hbj. Ring för bokad visning.
Mäklare: Jan Erik 0303-92 500 

ANNEX

KUNGÄLV
MYCKET
BARNVÄNLIGT

I lugnt, trivsamt och 
mycket barnvänligt 
område ligger denna 
tillbyggda Oswaldvilla om 
5-7 rok, boyta 163 kvm, 
med fl exibel planlösning 

och många möjlighter. Nära till dagis, skola, vårdcentral, bussar, affär 
och gångavstånd till centrum. 

Pris 1.950.000:-/hbj. Visning: Sön 7/6. Ring för bokning.
Mäklare Lars Staberg 0303-646 70 eller 0706-299 101

KUNGÄLV

Med centralt 
läge ligger denna rymliga, fräscha och trevliga 
”ungkarlslya” om 1 rok, boyta 43 kvm, med 
trivsamt kök, mysig balkong och gångavstånd 
till allt! Vån. 1/4, hiss. Månadsavgift 2.383:- inkl. 
värme, va, sopor och kabeltv.

Pris 595.000:-/hbj. Visning: Torsdag 4/6. Ring för bokning 
Mäklare: Lars Staberg 0303-646 70  eller 0706-299 101

CENTRALT

ÄLVÄNGEN. Den 18 maj 
införde Västtrafik ett 
nytt prissystem för den 
allmänna kollektivtrafi-
ken, vilket också påver-
kar egenavgiften inom 
färdtjänsten.

Ale DHR och Syn-
skadades Riksförbund 
Ale rasar mot det nya 
förslaget som kommun-
styrelsen fattar beslut 
om i veckan och som 
ska klubbas i fullmäk-
tige den 15 juni.

– Det är chockhöj-
ningar som väntar. Vill 
man minska resandet 
och öka ohälsan? En 
redan utsatt grupp ris-
kerar att drabbas ännu 
hårdare, säger Gunilla 
Wallengren, ordförande 
i Ale DHR.

Förslaget till revidering av 
reglemente och egenavgifter 
i Ale kommun är framtagna 
i samarbete med miljö- och 

byggförvaltningen och i 
samråd med kommuner i 
regionen samt Västtrafik. 
Förslaget presenterades 
på ett samrådsmöte i förra 
veckan, där bland andra 
Gunilla Wallengren närva-
rade.

– Vi har en hel del invänd-
ningar mot det nya förslaget, 
men framförallt handlar det 
om priset. Den ökning som 
kan bli fallet är vedervärdig. 
Som vi ser det är det ingen 
skälig höjning utan det hand-
lar om diskriminering av en 
redan utsatt grupp i samhäl-
let, säger Gunilla och relate-
rar till vad en resa kostar idag 
och vad som kan bli fallet i 
framtiden.

– Jag bor själv i Hålanda 
och ska jag åka till Göteborg 
kostar det 75 kronor idag. 
Om det nya förslaget går 
igenom blir priset 93 kronor. 
Det är ingen skälig höjning 
och bryter därför mot gäl-
lande färdtjänstlagen. Där 
står det nämligen att avgiften 

ska vara skälig. Noterbart är 
att kollektivresenären endast 
betalar 40.90 kronor samma 
sträcka, säger Wallengren.

Vad är ett skäligt pris 
som dur ser det?

– Vi tycker att vi kan betala 
det befintliga enkelbiljettpri-
set som maxnivå. Vi har inte 
själva bett om att få vara i 
den här situationen. Vi hade 
gärna rest på samma sätt som 
alla andra om vi kunnat. Vi 
ska inte behöva bli straffade.

Tanken är att det nya pris-
systemet inom färdtjänsten 
ska börja gälla från och med 
den 1 juli.

– Det är otroligt snabba 
puckar och personligen är 
jag osäker på om beslutande 
politiker hinner sätta sig in i 
förslaget på denna korta tid, 
avslutar Gunilla Wallengren.

Nytt prissystem inom färdtjänsten
– Handikapporganisationer rasar mot nya förslaget

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Eva Carlbrand, ordförande Ale SRF, och Gunilla Wallengren, ordförande Ale DHR, gör tummen 
ner för det nya förslaget inom färdtjänsten.


