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Lars Erik Eriksson
Fastighetsmäklare
Franchisetagare

Eva Qvirist
Ekonomiansvarig

Peter Collén
Fastighetsmäklare

Butiksansvarig

Lena Andersson
Mäklarassistent

Monica Karlsson
Fastighetsmäklare

Danijela Todorovic
Mäklarassistent

Erik Boström
Fastighetsmäklare

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Stor visningshelg 17-18 april.
Ska du flytta i vår? Lämna din bostad till försäljning hos oss

senast den 31 mars så får du en HP Mininote, värde ca 5000 kr! 

Du har också chans att få med din bostad på vår stora visningshelg i april, 
då vi visar alla bostäder vi har till salu i Ale och Kungälv. Ring 0303-21 10 30

(Kungälv) eller 0303-74 90 00 (Ale) så berättar vi mer!

Erbjudandet gäller nya förmedlingsuppdrag som tecknas 
i bobutiken Ale eller Kungälv under perioden 15/2 till 
31/3 2010. Datorn får du när vi startar försäljningen av 
din bostad. Då kan du även följa alla steg i försäljningen 
via “123-Såld” på svenskfast.se/Min Bostad! 

Kuckeliku!
Flytta nu!

Många bostadsaffärer görs 

efter högtider såsom påsk.

Välkommen att kontakta oss 

för en borådgivning.

PRIS 1 475 000 kr/bud. TOMT 198 kvm . VISAS To 8/4. Ring för tidsbokning. Kärrvägen 75.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 00.

ALE NOL 5 rok, 108 kvm

• Annorlunda planlösning • Barnvänligt • Mycket fräscht
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HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

POLIS
RONDENRONDEN

Måndag 22 mars 

Skadegörelse
Folkets Hus i Nol får en ruta 
sönderskjuten.

Tisdag 23 mars

Narkotikabrott
En kvinna grips i Hålanda, miss-
tänkt för narkotikainnehav.
En busskur på Norra Kilandavä-
gen i Nödinge utsätts för ska-
degörelse i form av klotter.

Onsdag 24 mars

Stöld av brevlådor
En privatperson i Älvängen blir 
bestulen på sin brevlåda. Två 
dagar senare anmäls ytterli-
gare en stöld av en brevlåda i 
Älvängen.

Lördag 27 mars

Kabeltjuvar
På E45 i Älvängen kör en 
lastbil fast och samtidigt grips 
tre personer misstänkta för 
kabelstöld.

Antalet anmälda brott under 
perioden 22/3 – 29/3: 24. Av 
dessa är fyra bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Den första ekonomiska rap-
porten för Ale kommun visar 
på ett positivt resultat.

Endast Tekniska nämn-
den har en negativ budget-
avvikelse.

Den förklaras av den 
ovanligt stränga vintern med 

höga kostnader för bland 
annat snöröjning.

Rapporten är baserad på 
årets två första månader. 
Det ekonomiska resultatet 
uppgår till 21,2 Mkr, vilket 
främst beror på förbätt-
rade skatteprognoser och 

låga nettokostnader under 
januari-februari. Samtliga 
nämnder förutom Tekniska 
visar positiva resultat för 
perioden. Ökade kostnader 
för gata/park och fastighets-
underhåll med anledning 
av den långa och snörika 

vintern gör att Tekniska 
nämnden nu signalerar ett 
negativt årsresultat om 1,8 
Mkr. Vård- och omsorgs-
nämnden har klarat vintern 
bra, men aviserar en nega-
tiv årsprognos om -4 Mkr 
för ökade kostnader inom 

äldreomsorg, individ- och 
familjeomsorg. De positiva 
skatteprognoserna och låga 
finansiella kostnader ger 
en total årsprognos för Ale 
kommuns verksamheter om 
28,6 Mkr, det vill säga 13,6 
Mkr bättre än budgeterat.

Positiv första rapport för Ale kommun

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9


