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Fortsatt utredning av komplett 
trafikplats i Alvhem

www.lansfast.se 

Här erbjuds en gedigen villa i två plan med en vidbyggd 
huskropp som bland annat har garage och hobbyrum. 
Spännande och insynsskyddad tomt med gräsytor, berg i 
dagen och en pool med trädäck. Vedpanna och solvärme 
ger låga uppvärmningskostnader. Bara  5 km till Ale torg.

Välplanerad lägenhet om 3 rok på tredje våningen. Lägenheten 
har två bra sovrum varav det ena något större. Öppen 
planlösning mellan matplats och vardagsrum vilket ger ett ljust 
och öppet intryck. I efterfrågat område med närhet till affärer, 
kommunikationer skolor och till naturområden.  
Bra pendelmöjligheter till både Kungälv och Göteborg. 

GAMLA KILANDAVÄGEN 67

BOYTA CA 126 M², 5 ROK.

TOMTYTA 3 148 M² FRIKÖPT.

VISAS 12/11 KL 15:00-16:00 

RING/MAILA OCH BOKA

MÄKLARE CHRISTIAN 

WRANGMO 0768-45 85 55

PRIS 1 790 000 KR/BUD

BYVÄGEN 18B

BOYTA CA 70,5 M², 3 ROK.

VISAS 14/11 KL 17:30-18:00. 

RING/MAILA OCH BOKA

MÄKLARE KARIN 

BREDEGÅRD 0322-785 53

MÅNADSAVGIFT 3 922 KR.

PRIS 685 000 KR /BUD

LANTLIG VILLA - NÖDINGE

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET- BOHUS
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Utgångspris: 2 695 000:-
6 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 114 kvm, biarea: 135 kvm
Tomt: 1 357 kvm
Byggt: 1973

Adress: Dalhemsvägen 6
Visas sön 13/11 13.00-14.00
och mån 14/11 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2987 till 72456 för beskrivning

Ett hus med det lilla extra! Här finns vardagslyx som relaxavdelning och ett rymligt hem med plats för det
mesta. Härligt kök och vardagsrum, allrum med eldstad. Rymligt med garage och carport. Stor härlig altan
med sol hela dagen. Mäklare Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2987.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 1 495 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 135 kvm
Tomt: 675 kvm
Byggt: 1973
Adress: Bärs Lid 73
Visas sön 13/11 11.00-12.00
Sms:a: FB 5410-3145 till 72456 för
beskrivning

Mycket trivsam villa med ett
rymligt kök och ett mysigt
vardagsrum med braskamin. Flera
sovrum ger stora möjligheter.
Centralt och bra läge i
Skepplanda nära förskola, skola,
affärer och kommunikationer.
Finns gott med
förvaringsutrymmen och ett stort
vidbyggt garage. Mäklare Joakim
Olsson Tel: 0303-74 62 50.

SKEPPLANDA

Utgångspris: 3 550 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 162 kvm, biarea: 40 kvm
Tomt: 830 kvm

Byggt: 2008
Adress: Fagerhultsvägen 30
Visas ons 9/11 17.30-18.30 och sön 13/11 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-3137 till 72456 för beskrivning

Härligt belägen enplans villa i vackert och populärt område. Här bor man lugnt i ett nytt väletablerat
område med närhet till Vimmersjön och Ale Torg. Arkitektritat HM Hus med öppen planlösning och hög
standard, gränsande till naturen. Mäklare Lennart Olsson Tel: 0303-74 62 50.

NÖDINGE

Utgångspris: 1 550 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 94 kvm
Tomt: 105 kvm
Byggt: 1977
Adress: Sjövallavägen 48
Visas tor 10/11 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-3068 till 72456 för
beskrivning

I trivsamma Alafors finner du
detta fräscha radhus med charm.
Eget garage i länga. Här bor du
nära naturen med badsjö och
minigolfbana inom
promenadavstånd. Barnvänligt
område nära förskolor, skolor och
kommunikationer. Mäklare
Lennart Olsson
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3068.

ALAFORS

Ale kommun ämnar gå vidare med förundersökningen av en komplett trafikplats i Alvhem.

ALVHEM. I första skedet blir det bara 
en halv avfart när Väg 45 byggs om 
förbi Alvhem.

På sikt hoppas dock Ale och Lilla 
Edet kommuner att staten ska med-
verka till en finansiering av en kom-
plett trafikplats.

Kostnaden stannar enligt en första 
utredning om drygt 20 Mkr.

Oavsett vad beskedet blir om en komplett tra-
fikplats i Alvhem kommer den inte bli verk-
lighet i första skedet, utan alvhemsborna får 
köra av vid Grönnäsmotet om de kommer sö-
derifrån.

– Tyvärr blir det en konstruktion i efter-
hand, men jag hoppas övertyga Kommunsty-
relsen (KS) i Ale om att fortsätta arbetet. KS 
i Lilla Edet vill gå vidare och då handlar det 
om att lyfta frågan i regionen för att sedan 
få med sig Trafikverket och regeringen. Ar-
gumenten är rent samhällsekonomiska. Både 
Lödöse och Alvhem är i behov av en bra an-
göring annars finns det ingen möjlighet att 
utveckla dessa orter positivt, säger Samhälls-
byggnadsnämndens ordförande i Ale, Jan A 
Pressfeldt (AD).
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