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NÖDINGE. PEAB har 
säljstart för 20 nya 
bostadsrätter och 15 
nya villor i Nödinge.

Intresset var påtag-
ligt när projekten pre-
senterades i Nödinge 
GK:s klubbhus i sön-
dags.

– Behovet av 
bostadsrätter är stort 
då utbudet är ganska 
litet i Ale än så länge, 
säger Claes Hellström, 
ansvarig mäklare på 
Länsförsäkringar Fast-
ighetsförmedling.

Bostadsrättsföreningen Aleäng 
på Backa Säteri kommer att 
innehålla 20 lägenheter, sex 
tvåor, åtta treor och sex fyror. 
Samtliga lägenheter får ett 
unikt läge med balkonger i väs-
terläge. Byggstarten är planerad 
till hösten och ett år senare är 

det inflyttning.
– Det blir ett bekvämt 

boende, lägenheterna har stora 
förvaringsutrymmen och här-
liga balkonger som köparen kan 
välja att få inglasad. Vidare har 
vi valt att hitta så driftsnåla och 
underhållsfria lösningar som 
möjligt. Huset får en betong-
stomme med träfasad, berättar 
Mikael Larsson, säljchef på 
PEAB.

Att intresset är stort bekräf-
tades på söndagens presenta-
tion. Intresseanmälningar sam-
lades in och till de lägenheter 
där det finns flera intresserade 
kommer lotten att avgöra vem 
som får kontraktet.

– Jag är inte direkt överras-
kad. Nödinge är ett framtids-
samhälle och dessa lägenheter 
har ett unikt läge där du har allt 
på nära avstånd – torget med all 
nödvändig service, Vimmersjön 
golfbanan och Dammekärrs 
friluftsområde alldeles inpå 

knuten. Det är svårt att önska 
sig mycket mer, säger Claes 
Hellström som noterade att just 
treor verkade mest efterfrågat.

Kostnadsbilden för lägenhe-
terna ligger från 1,1 Mkr. Ett 
pris som anses lågt för att vara 
nyproduktion.

– Att vi kan erbjuda en bra 
prisbild beror på att vi har 
vilat på marken länge, vilket 
ger oss en låg ingångskostnad. 
När vägen är klar och pendeln 
har börjat gå kommer priserna 
att stiga kraftigt. Det kan jag 
nästan garantera, säger Mikael 
Larsson.

Samtidigt inleddes försälj-
ningen av 15 nya PEAB-villor 
på Backa Säteri. Totalt ska 36 
bekväma hus byggas i storleken 
100-142 kvm. Inflyttningen är 
planerad till nästa sommar.
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VÄLKOMMEN TILL
EN FRÄCK OCH FARTFYLLD
MUSIKALUPPLEVELSE

Biljetter bokas på Ale Bibliotek och via sabismode@gmail.com
Du bestämmer själv vad du vill betala för din biljett

Alla intäkter går till Moldavieninsamlingen

Regi & Koreografi : Sabahudin Sabani
Sångpedagog: Fanny Labrosse
Rekvisita & kostym: Hanna Johansson
Ljud & ljus: David Rydén
Dans & sång: Showgänget

TEATERN, ALE GYMNASIUM
PREMIÄR SÖN 29 MAJ KL 19

SPELAS ÄVEN MÅN 30 MAJ KL 19

EN VAKNAFÖRESTÄLLNING OM
HUR DET ÄR ATT VARA UNG IDAG

Stort intresse för PEAB:s nya projekt i Nödinge

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Claes Hellström, fastighetsmäklare för Länsförsäkringar, upplevde en hektisk söndag när Claes Hellström, fastighetsmäklare för Länsförsäkringar, upplevde en hektisk söndag när 
det var säljstart för PEAB:s nya bostadsprojekt på Backa Säteri i Nödinge.det var säljstart för PEAB:s nya bostadsprojekt på Backa Säteri i Nödinge.

Älvängen  |  0303-74 80 40

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen
I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 

tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!
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Nu kan du få lite hjälp i vardagen, 

beställ en färdigpackad matkasse från 

oss på ICA Supermarket Älvängen, 

du kan välja mellan Inspirationskassen, 

Laktosfria kassen och Billiga veckan 

kassen.

Läs mer på www.ica.se om hur det 

fungerar.

Har du frågor är du välkommen att 

kontakta Linda Öhrn som är vår 

matkasseexpert, antingen via epost: 

kundkontakt.alvangen@supermarket.ica.se 

telefon: 0303-74 80 40 

eller kom in i butiken.
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ÄNTLIGEN ÄR DEN HÄR! 
Beställ Matkassen på 
www.ica.se/alvangen Följ oss på Facebook för 

det senaste i butiken!
http://www.facebook.com/

icaalvangen


