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Utgångspris 695 000:-
2 rok, varav 1 sovrum
Boyta 26 kvm
Tomt 1 574 kvm Sluttning

Byggt 1947
Adress: Hallbackevägen 28
Sms:a: FB 5410-2652 till 72456 för beskrivning

Stor tomt med fritidhus vid poplulär och omtyckta hallbacken / vimmersjön. Stugan är om 26 kvm med
egen brunn och eget avlopp. Bokade visningar ring för tid. Mäklare Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2652.

BNödinge

Utgångspris 1 795 000:-
6 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 132 kvm
Tomt 821 kvm Plan trädgårdstomt
Byggt 1976

Adress: Klockarevägen 9
Visas tor 7/10 17.30-18.15
och sön 10/10 14.30-15.15
Sms:a: FB 5410-1919 till 72456 för beskrivning

Mycket trivsam enplansvilla i vinkel centralt Skepplanda. Härlig altan i vinkel med söderläge. Centralt och
bra läge nära förskola, skola, affärer och kommunikationer. Mäklare Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-1919.

B Skepplanda

Utgångspris 1 300 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 127 kvm
Tomt 307 kvm

Byggt 1974
Adress: Kyrkbacken 39
Visas tis 12/10 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2617 till 72456 för beskrivning

På trivsamma Kyrkbacken ligger detta radhus i gavel med hörntomt. Lugnt och barnvänligt område och
gångavstånd till förskola, skola, buss och simhall. Mäklare Lennart Olsson Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2617.

B Skepplanda

Utgångspris 1 425 000:-
4 rok
Boyta 100 kvm
Avgift 5.003:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv

Byggt 2003
Adress: Gruvåsvägen 29
Sms:a: FB 5410-2634 till 72456 för beskrivning

I ett av Älvängens mest eftertraktade område kan vi nu erbjuda denna fräscha lägenhet om 4 rum och
kök. Garage i direkt anslutning till lägenheten och härlig altan på baksidan. Lugnt trevligt område centralt
beläget med närhet till förskola, skola och kommunikationer. Bolade visningar. Ring för tid. Mäklare
Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2634.

B Älvängen

ALE. Uppåt 40 trakto-
rer brinner varje månad 
i Sverige. 

En tredjedel av dessa 
står stilla när de börjar 
brinna och det är också 
vanligt att byggnaden 
som traktorn står i tar 
eld.

En enda traktorbrand 
kan kosta upp till en 
miljon kronor.

Elsystemet är den svaga 
punkten hos svenska lant-
brukstraktorer. Mer än hälf-
ten av alla traktorbränder 
beror på fel och brister i el-
systemet.

– Många bränder kan und-
vikas med hjälp av rätt under-
håll och framförallt om den 
enskilde traktorföraren alltid 
har som vana att bryta ström-
men när traktorn lämnas utan 

tillsyn, säger Stefan Gråsjö, 
försäljningschef Lantbruks-
marknad på Länsförsäkring-
ar Älvsborg.

Minst en tredjedel av trak-
torerna står parkerade när de 
tar eld. Orsaken är nästan 
alltid skadade kablar mellan 
batteri, startmotor och hu-
vudströmbrytare.

– Oftast har man glömt 
slå av huvudströmbryta-
ren. Kanske hade man bråt-
tom eller så är brytaren helt 
enkelt svåråtkomlig Om den 

hade använts skulle sanno-
likt ingen av dessa skador 
ha inträffat, fortsätter Stefan 
Gråsjö.

Traktorförsäkringen 
täcker brand i traktorer. Men 
om skadan beror på att hu-
vudströmbrytaren inte an-
vänts eller att den saknats 
blir ersättningen lägre. Detta 
gäller även för byggnaden om 
den också skadats vid bran-
den.

JONAS ANDERSSON

Många traktorer brinner varje månad

UNDVIK TRAKTORBRÄNDER
• Se till att du har en elmanövrerad 
huvudströmbrytare.
• Elledningar ska skyddas med god-
känt skyddshölje.
• Tänk på var du placerar huvud-
strömbrytaren. 

• Skydda batteriets poler med pol-
skydd och se till att batteriet sitter 
fast. 
• Gör kontroller av elsystemet. 
• Om elsystemet inte är godkänt kan 
det innebära minskad ersättning.

NÖDINGE. Hälsoteket 
på Ale Torg stoltserar 
med ny ägare.

Torbjörn Swahn har 
tagit över rörelsen 
efter Nils Lewinsky.

– Det har varit min 
ambition hela tiden att 
ta hand om butiken 
när Nils går i pension, 
säger Torbjörn till 
lokaltidningen.

Torbjörn Swahn, 38, är inga-
lunda något nytt ansikte för 
Hälsotekets kunder. Han har 
arbetat i butiken sedan 2001.

– Jag började på halvtid 
hos Nils, men tjänsten över-

gick till heltid när Nils blev 
chef på ett Apotek i Norge, 
berättar Torbjörn.

Den 1 september skedde 
det officiella övertagandet 
och de senaste veckorna har 
Torbjörn Swahn ägnat åt att 
fräscha upp lokalen.

– Det ska vara ljust och 
trevligt för kunderna som 
kommer in. Dessutom har 
jag ändrat om en del i buti-
ken, så att sortimentet ska 
bli mer lättöverskådligt. Jag 
eftersträvar en tydlighet, för-
klarar Torbjörn.

Han har alltid varit intres-
serad av kost och hälsa, 
att dessutom få driva egen 

rörelse inom detta gebit 
tycker Torbjörn känns 
mycket stimulerande.

– Det ska bli jätteroligt! 
Ale är en kommun som 
expanderar så jag ser positivt 
på framtiden.

Vad säljer du mest av 
just nu?

– Nu på hösten har vi stor 
efterfrågan på produkter som 
motverkar förkylning, avslu-
tar Torbjörn Swahn.

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ny ägare till Hälsoteket på Ale Torg
Torbjörn Swahn är ny ägare till Hälsoteket på Ale Torg.  

Färsk statistik visar att uppåt 40 traktorer brinner varje månad i Sverige.


