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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften    Bodelningar    Bouppteckningar    Deklarationer    Energideklara-
tioner    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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!
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NÖDINGE. Med kaffe 
och prinsesstårta 
firades förra tisda-
gen byggstarten av 
bostadsrättsföreningen 
Aleäng.

Byggentreprenören 
Peab fanns på plats, 
liksom ett antal köpare 
som väntar på att få 
flytta in.

21 lägenheter 
kommer att rymmas i 
huset som ska stå klart 
om ett år. 

Med hjälmen på sned tog pro-
jektledaren Karin Lundberg 
ett stadigt grepp om spaden 
vid Torkels kulle i Nödinge. 
På den tomma ytan bort mot 
skogen ska snart ett modernt 
bostadsrättshus i fyra våning-
ar resas. 

Det kommer övervägan-
de att byggas trerumslägen-
heter, men även ett par tvåor 
samt fyror. 11 av de 21 pla-
nerade lägenheterna är redan 
sålda och några av köpar-
na fanns på plats för att fira 
startskottet för deras nya bo-
städer. Ismo Rissanen och 
hans fru Tarja Heikkinen 
bor för närvarande i Lillbacka 
och längtar efter att få flytta 
in i sitt nya hem. 

Karin Wångblad bor även 
hon i närheten, närmare be-
stämt i Börsagården i Nö-
dinge, men har nu köpt en 
tvåa i det planerade bostads-
huset.

Än så länge är markarbe-
tet i full gång och pålning-
en blir nästa steg. Inom kort 
kommer man även att påbör-
ja grundläggningen. 

Karin Lundberg är nöjd 

med husets placering.
– Det är ett väldigt öppet 

läge och från balkongerna 
kommer man att ha utsikt 
över golfbanan. Bygget 
kommer att stå färdigt unge-
fär samtidigt som motorvä-
gen och de goda pendlings-
möjligheterna kommer att 
göra området mycket attrak-
tivt.

På plats fanns även sam-
hällsbyggnadsnämndens vice 
ordförande Tyrone Hans-
son (S), som även han har 
stora förhoppningar på pro-
jektet.

– Det kommer att bli ett 
kanontillskott som breddar 
området eftersom det inte ti-
digare finns några lägenhets-
hus här. 

Startskottet för Aleäng
– Första spadtaget för 21 nya bostadsrätter

Projektledaren Karin Lundberg och lägenhetsköparna Ismo Rissanen och Karin Wångblad Projektledaren Karin Lundberg och lägenhetsköparna Ismo Rissanen och Karin Wångblad 
fick den stora äran att ta det första spadtaget på Bostadsrättsföreningen Aleäng.fick den stora äran att ta det första spadtaget på Bostadsrättsföreningen Aleäng.

PÅ INVIGNING

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ALLT FÖR JUL – OCH ADVENT!

NYHET FRÅN BLID
JULSTJÄRNA 45 CM 
VIT OCH RÖD

450:-

PICASSO 
GOLVLAMPA, VIT, 

2 690:-

CATO
FINNS I FYRA 
FÄRGER 

1 390:-

SVENSKTILLVERKADE!

EXTRA SÖNDAGSÖPPET! SÖNDAG 27 NOVMEBER 11-15. VÄLKOMNA!

El & Lampor Vid Willys. Tel 0303-74 88 544 Lamphuset i Ale

– OCH ADVENT!

NNYYHHEETTTTTTTTT FFRÅÅN BBLLID

LJUSDEKORATIONER MED LED-SYSTEM


