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SÄKRA RIDVÄGAR I ALE !?
Allmänt möte i Folkets Hus, Älvängen

onsdagen den 27 januari kl 19.00

Alla häst-entusiaster hälsas välkomna 
till en information och diskussion!

Sedan en tid tillbaka pågår 
diskussioner i en grupp 
entusiaster att försöka skapa 
säkra ridvägar i vår kommun. 
Tanken är att skapa ett nät 
av separata ridvägar runt om 
i kommunen. Våra urgamla 
kyrkstigar, fägator, hövägar mm 
fi nns ofta kvar juridiskt som 
samfälligheter även om de sedan 
länge inte syns i naturen och vår 
tanke är att tillsammans med 
Lantmäteriet, berörda markägare 
och Ale kommun knyta samman 
dessa gamla leder och bygga ut 
dem till nya, moderna ridvägar.  

Jan A. Pressfeldt
0705-44 80 55

Peter Tifelt
0709-73 69 18

Pixås-slingan i Onsala

 PÅMINNELSE!

Älvängen 0303-74 62 50  
www.fastighetsbyran.se

Utgångspris 2 695 000:-
8 rok, varav 6 sovrum
Boyta 141,5 kvm, biyta 41 kvm
Tomt 656 kvm

Byggt 1999
Adress: Krokängsvägen 17
Visas sön 31/1 14.00-15.00
och ons 3/2 17.30-18.30

Nu kan vi erbjuda en superfräsch och detaljrik 1-plansvilla med inredd vind. Med bra läge i eftertraktat
barnvänligt område i omtyckta Nol. Bokade visningar ring för tid! Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2225.

BNol

Utgångspris 1 495 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 130 kvm
Tomt 558 kvm

Byggt 1973
Adress: Östergårdsvägen 3
Visas sön 31/1 11.30-12.30
och tis 2/2 17.00-18.00

Tilltalande och välskött 1½ - plansvilla med bra och centralt läge i gemytliga Skepplanda. Barnvänligt
område med gångavstånd till skola, förskola, affär och simhall. Bokade visningar, ring för tid.
Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2263.

B Skepplanda

Utgångspris 495 000:-
Boyta 53,5 kvm
Avgift 2.901:-/mån

Adress: Klorvägen 6A
Visas lör 30/1 10.30-11.15

Välplanerad tvårumslägenhet i fina toner med balkong. Stabil förening med god ekonomi. Här har du
nära till service, skolor och kommunikationer. Cirka femton minuter från Göteborg. Våning 1 av 3.
Bokade visningar, ring för tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2251.

B 2:a Bohus

Utgångspris 1 395 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 101 kvm
Tomt 2 792 kvm

Byggt 1975, Om o tillbyggd 2007-2009
Adress: Viesbacke 375
Visas sön 31/1 14.00-15.00

Nu kan vi erbjuda en renoverad och fräsch 1-plansvilla med fritt och härligt naturläge i Hålanda. Härlig
braskamin i täljsten från Contura. Gäststuga och förråd. Bokade visningar, ring för tid Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2250.

BHålanda

GÖTEBORG. Nu startar 
båtsäsongen i Skandi-
navien! 

Den 6 februari slås 
portarna upp till Båt-
mässan 2010. 

Innan dess väntar 
fredagens VIP-kväll.

Redan fredagen den 5 febru-
ari har bransch, press och 
specialinbjudna möjlighet 
att smygtitta på Båtmässan. I 
flera år har Båtmässan vuxit. 

2009 kändes givetvis den 
tunga lågkonjunkturen av. 
Inför årets mässa var fråge-
tecknen många, men nu med 
facit i hand, öppnas den 6 fe-
bruari en mässa med massor 
av nyheter, inte minst väljer 
många företag att premiärvi-
sa båtar. 

Både Världs- och Sveri-
gepremiärer finns på årets 
mässa. Veteranbåtsavdel-
ningen fortsätter att utveck-
las. I år kommer bl a CG Pet-

terssons unika båt Viking X 
att för första gången visas upp 
på en båtmässa. 

Störst på Båtmässan 2010 
blir bland segelbåtarna, en 
Lagoon 400, som seglats 
från Frankrike till Göteborg, 
bland motorbåtarna blir den 
största båten en Windy 48 
Triton.

Som traditionen säger 
finns naturligtvis repslagarna 
från Älvängen på plats under 
Båtmässan 6-14 februari.

Repslagarbanans medverkan under Båtmässan i Göteborg är numera en självklarhet. Rep-
slagningen tilldrar sig stor uppmärksamhet. Hantverket fascinerar och engagerar.

Arkivbild: Allan Karlsson

Nu stundar Båtmässan igen
– Repslagarna ett givet inslag


