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Mer än bara mäklartjänsten. Arvskiften ••  Bodelningar  ••  Bouppteckningar  ••  Deklara-
tioner ••  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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Gott om svängrum

Nu erbjuder vi en villa med utmärkt läge för 
barnfamiljen. Gillar du/dina barn att rida så har 
ni nära till Jennylunds ridklubb. Gediget och 
centralt beläget hus som genomgått en hel del 
stora renoveringar. Rymligt med bla. 4st sovrum. 
145 kvm Boa och 73 kvm Bia. 

Pris 2.330.000:-/hbj. 
Visas: Ring för bokad visning.
Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-74 66 90.

Bo på landet

Mysigt bostadshus om 85 kvm boarea, 3-4 rum och kök i 1,5 plan med källare. Uthus 
och garage på stor tomt om 2924 kvm. Vackert lantligt belägen med sol hela dagen.   

Pris 1.175.000:-/hbj. Visas: Boka visningstid.
Mäklare: Hans Götestam 0303-74 66 90

Bohus

Skepplanda

Villaalternativ i Bohus

Parhus med charm men behov av omsorg. Bekvämt avstånd till affärer och 
kommunikationer. Något för förstagångsköparna eller den som vill bo bra till en rimlig 
kostnad. 85 kvm Boa + 40 kvm Bia. 

Pris 1.190.000:-/hbj. Visas: Ring för bokad visning.
Mäklare: Fredrik Hellberg 0303-74 66 90.

Charm
igt

parhus

OBS! Tänk på att....
…om du beräknas få ”kvar-
skatt” överstigande 20.000 kr 
skall överstigande belopp vara 
på ditt skattekonto senast den 
12 februari 2010 för att du ska 
undvika kostnadsränta. 

Tänk på möjligheten till ROT-
avdrag och avdrag för hushålls-
nära tjänster.  

SÅLDSÅLD

NÖDINGE. Ett miljönät-
verk har fötts.

I onsdags kväll träf-
fades miljödiplomerade 
företag från Ale, Lilla 
Edet och Kungälv.

– Det här ligger helt 
rätt i tiden och det 
smakar mer. Vi upp-
levde många fruktbara 
diskussioner, konstate-
rade Jerry Brattåsen, 
näringslivschef i Ale 
kommun.

Ett 15-tal företag, fördelade 
på de tre kommunerna, fanns 
tillsammans med respektive 
näringslivsenheter på plats 
hos Alelions Batteries för den 
första gemensamma träffen. 

– Ett miljönätverk ska 
bidra till nya affärsmöjlig-
heter samtidigt som det ska 
tillföra ny kompetens till 
företagen, säger Brattåsen 
som hade äran att hälsa väl-
kommen.

Håkan Sandberg gjorde 
sedan en mycket intressant 
redogörelse för projekten 
Alelion Batteries AB samt 
Adapt AB – nya batterifor-
mer och ombyggnad av Fiat 
till elbilar.

– Som entreprenör gäller 

det att lösa problem som 
dyker upp, vara lite smartare 
och kostnadseffektivare än 
andra, förklarade Håkan och 
berättade vidare om elbilens 
framtid.

– Vi jobbar bara med egna 
pengar och det kostar oer-
hört mycket pengar att driva 
det här projektet framåt. 
Potentialen är emellertid 
fantastisk.

Håkan Sandberg passade 
också på att presentera en 
produktnyhet för besökarna.

– Vi har tagit fram en ny 
typ av lastmoped som ska 

klara ett ton. Vi har hållit på 
med förstudier i tre veckors 
tid och prototypen togs fram 
på tio dagar.

Berikande
Helene Evensen, närings-
livsutvecklare i Lilla Edets 
kommun, tyckte att Sand-
bergs föredrag var mycket 
berikande.

– En stark personlighet 
och en entreprenör ut i fin-
gerspetsarna. Att kunna lösa 
saker efter bästa förmåga 
präglade hans sätt att arbeta.

Malin Planander från 

Miljöbron informerade om 
den kostnadsfria hjälp som 
företag erbjuds att utveckla 
sitt miljö- och hållbarhets-
arbete. Genom att förmedla 
kompetenta studenter fung-
erar Miljöbron som en länk 
mellan näringslivet och hög-
skolorna i Västra Götaland. 
Företag kan få hjälp med 
frågor som handlar om allt 
från miljöledning och trans-
porter till energiteknik och 
produktutveckling.

Det bestämdes att mil-
jönätverket ska träffas 2-4 
gånger per år, gärna med 

specifika teman på program-
met.

– Det skulle exempelvis 
kunna handla om transport 
eller avfallshantering, säger 
Helene Evensen.

Det beslutades också att 
miljönätverket ska omfatta 

kommunernas EMAS och 
ISO-certifierade företag. 
Nästa träff kommer att hållas 
på Nordiska Folkhögskolan i 
Kungälv till hösten.

Ett miljönätverk är bildatEtt miljönätverk är bildat
– Första träffen hölls hos Alellion Batteries hölls hos Alellion Batteries 

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Håkan Sandberg presenterade historien bakom Alelion Bat-
teries och Adapt AB.

Till onsdagskvällens miljönätverksträff i Nödinge kom ett 15-tal företagare från Ale, Lilla 
Edet och Kungälv.


