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Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se

Utgångspris 1 400 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 113 kvm, biyta 8 kvm
Tomt 231 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 1972
Adress: Blåsippsvägen 30
Visas tor 25/6 17.30-18.15

I barnvänliga omtyckta Madenområdet finns denna välplanerade 1 1½ plans villa. Ljusa färger och
braskamin. Härligt uterum på baksidan och förlängt förråd. Bra läge i området med närhet till naturen,
förskola, skolor och kommunikationer. Bokade visningar ring eller maila för tid. ale@fastighetsbyran.se
Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2009.

B Älvängen

Utgångspris 1 250 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 97 kvm
Tomt 4 845 kvm Plan

Byggt 1840, ombyggt 1988
Adress: Järnklev 550
Visas tor 25/6 17.30-18.15

Torpidyll i Hålanda ! Charmigt renoverat enplanshus i vinkel, den äldre delen av huset är från 1840. Huset
är tillbyggt 1988. Lada, förråd och växthus finns på tomten. Perfekt för naturälskaren med skogen runt
knuten. Bokade visningar ring eller maila för tid. ale@fastighetsbyran.se Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2060.

BHålanda - Järnklev

Utgångspris 695 000:-
Boyta 56,5 kvm
Avgift 3.125:-/mån inkl parkering

Hiss: Nej.
Adress: Björkvägen 5B
Visas tor 25/6 18.30-19.00

I gemytliga Alafors hittar du den här nyrenoverade toppenfräscha lägenheten, på 2 rum och kök i
markplan. Fin ljus lägenhet med härlig altan och garage. Mycket trevligt populärt område och bra
förening. Nära kommunikationer. Bokade visningar, ring eller maila för tid. ale@fastighetsbyran.se
Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2066.

B 2:a Alafors

Utgångspris 2 475 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 125 kvm, biyta 10 kvm
Tomt 1 678 kvm

Byggt 2003
Adress: Skönningared 375
Visas mån 29/6 17.30-18.00

Med fint läge, härliga omgivningar och underbar utsikt över åker och äng finner du den här mycket
fräscha, trevliga enplansvillan. Stor härlig altan. Öppet fint vardagsrum med braskamin. Närhet till både
Skepplanda och Älvängen. Bokade visningar. Ring eller maila för tid! ale@fastighetsbyran.se
Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1225.

B Skepplanda - Skönningared

Ale Fjärrvärme blev en bra 
affär för många alebor
ALE. För tio år sedan 
såldes Ale Fjärrvärme 
till Göteborgs Energi.

Det blev en bra affär 
för alla abonnenter i 
Ale.

Förbättrad driftsä-
kerhet och en lägre 
taxa.

Lars Larsson är vd för Ale 
Fjärrvärme AB och gav i mån-
dags Ale kommunfullmäktige 
en positiv återrapport.

– Vi har satsat 200 Mkr 
i fjärrvärmenätet i Ale 
kommun. Ihopkopplingen 
med Göteborgs nät är den 
stora förändringen. Vi har 
också investerat i en ny panna 
i Skepplanda och mellan 
Alafors och Älvängen har vi 
byggt en oljepanna, men den 
används bara i reserv, berät-
tar Lars Larsson.

Sedan 1999 har 260 nya 
kunder anslutit sig till fjärr-
värme. Spillvärmekällorna i 
Ale består av Perstorp i Nol 
och Eka Chemicals i Bohus.

– I dåliga tider minskar 
spillvärmen från industrin 
och då är det viktigt att det 
finns andra källor. Därför 
såg vi det som angeläget att 
koppla ihop Ales nät med 
Göteborgs. Då blir vi inte så 
sårbara och behöver inte höja 
priset bara för att Eka kanske 
inte levererar tillräckligt med 

spillvärme, förklarar Lars 
Larsson.

Idag finns det ett samman-
hängande nät från Angered 
till Älvängen. Skepplanda 
ligger för långt bort och har 
därför fortfarande ett eget  
enskilt nät.

Den 1 juli i år kommer 
taxan i Ale att anpassas helt 
efter priset som gäller i Par-
tille och Göteborg.

– Då tar vi sista steget. Det 
här har varit oerhört positivt 
för aleborna som länge hade 
en högre taxa. Nu blir det 
en och samma taxa för alla 
i nätet oavsett om du bor i 
Göteborg eller i Nol, säger 
Lars Larsson.

Vad som inte har lyckats 
är försäljningen av fjärrkyla 
samt att Göteborgs Energi 
faktiskt trodde att fler vil-
laägare skulle ta chansen och 
ansluta sig.

– Vi är lite förvånade att 
vi inte har nått ut till fler, 
men det är inte försent än. 
Vi jobbar också med att hitta 
ett bra alternativ till de med 
direktverkande el. Vi lan-
serar ett paket på försök i 
ett område. Konverterings-
kostnaden är då runt 55 000 
kronor, informerar Lars 
Larsson.

Fjärrvärmeanläggningen i Skepplanda har det investerats i. 
En ny pelletspanna har bland annat satts in.
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För dig som självscannar!

Kanelbullar

10:-
Dahlsbageri ca 70g jfr pris 2,50/st 

Ord pris 5,95/st.

Själv-
scanna
du också!

4 för

Testa

ICA Kvantums 

hemmagjorda 

grillsås!

Winegums/

English assortments

20:-/kg

Klene, 250g • Jfr 40:-/kg.

2 för

Entrecote 
i bit

 189:-/kg
Sydamerika ca 1kg


