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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
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Rätta 1:an Nol
Söker du låg månadsavgift och smidig 
kommunikation in till Göteborg? Här har du 
en 1:a centralt belägen i Nol om 38 kvm. 
Närmare affärer och busshållplatsen kan du 
inte komma. Parkering precis invid huset. 
Vån. 3/3. 38 kvm. Avg. 1.874:- 

Pris 395.000:-/hbj.
Mäklare: Fredrik Hellberg
0303-74 66 90

Pärlan på Stället i Ytterby
Välplanerad 1-plansvilla med uterum 
och solig uteplats och en trädgård med 
en mängd olika rosor och perenner. 
Ett modernt och lättskött hus som bör 
upplevas. Parkering utanför dörren. 

Pris 1.750.000:-/hbj.
Mäklare: Jan Erik Axelsson 
0303-925 00 

Högt läge med vida vyer
1,5-plansvilla byggd 1932, tillbyggd 1974. 
4 rum och kök om ca 80 kvm, tomt om 
1721 kvm. Högt läge med gångavstånd 
till Centrum med affärer, service och 
kommunikationer. 

Pris 1.150.000:-/hbj. 
Mäklare Hans Götestam 
0303-74 66 90

Fin 4:a i Kungälv - Komarken
En mycket fi n lägenhet om 91 kvm. Hiss fi nns. Nyligen 
renoverad med bl a nytt kök 2007 och nytt badrum 
2009. Hela lägenheten är nytapetserad, nya golv, nya 
lister mm. Stor balkong i väster med sen kvällssol. Då 
lägenheten ligger i det första huset har man utsikt mot 
centrum. Mycket bra förening.  Avg. 4.391:- 

Pris 975.000:-/hbj.
Mäklare: Claes Tevell 0303-647 40

4:a i markplan Ytterby - Tega
Välplanerad lägenhet om 91 kvm med egen 
trädgård och uteplats. Inga trappor och med 
stor träaltan på baksidan. Möjlighet med en 
utegrupp på framsidan för kvällssol. Garage 
i länga och gott om parkeringsplatser. Hyra 
4926:-. Avg. 4.926:- 

Pris 995.000:-/hbj.
Mäklare Claes Tevell 0303-647 40  
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Sara Sörensen
Praktikant på Alekuriren

Mattias
Är du rädd idag när det är 
fredagen den 13:de?
– Ja, jag är lite orolig  då jag 
ska köra bil på olycksdrab-
bade 45:an. Men jag kommer 
köra ändå.

Emma
Vad hör du helst på hel-
gerna?
– Jag umgås med min son eller 
shoppar.

Madelene
Vad skulle du absolut 
inte kunna klara dig 
utan i en dag?
– Kläder vore ju bra så 
man slipper frysa.

Sanna
Kan du klockan digitalt?
– Ja. Faktiskt.

Annika
Om du skulle klä ut dig, 
vad skulle du då vara 
utklädd till?
– Jag behöver inte klä ut 
mig, jag ser redan ut som en 
häxa.

Anki
Vad är det värsta du vet?
– Oärliga människor eller dom 
som pratar bakom ryggen på en.

Tomas
Vad skrev du i ditt sista 
sms och vem var det till?
– Det var till Kaj, och jag skrev 
”bra vi väntar på dig i morgon".

Helena
Vad äter du helst på lörda-
gar?
– Ugnsbakad lax med sparris 
och hollandaisesås.

Kristian
Vad gör du helst på inter-
net?
– Pratar med vänner på msn.

Mari
Om du fick makten över ale för en 
kort tid, vad skulle du då ändra på 
eller göra?
– Jag skulle ge mer pengar till Aro-
seniusskolan.

Sara frågar...Sara frågar...


