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Prisvärda fastigheter
ÄLVÄNGEN, OLOF PERSGÅRDEN: 
DET PERFEKTA BOENDET FÖR 
BARNFAMILJEN! TOPPSKICK!

Radhus med stort allrum, matsal o kök, 
hall samt två sovrum. Totalrenoverat.
Ny isolerande ytterväggspanel 
(aluminiumskivor m isolering) runt hela 
huset! Helt nytt tak. Nytt kök, allt inre i 
absolut toppskick. Huset ventilerat.
Förskola i området, gångavstånd till LMH 
-skola. 20 min till Gbg på ny
motorväg! Nära pendelstation.

• Begärt pris: 1.850.000 kr eller bud
• Visning: Lördag 10/12 kl 12-13.  
 Ring för bokning.

SURTE: VERKSTAD MED KONTOR, 
STRATEGISKT LÄGE!

Verkstad/industrihall Surte 
Västra Industriomåde. Nära ny 
motorvägspåfart vid E45:an, stora 
rejäla utrymmen. Två hallar om 600 
m2, 2 portar 3m Br x 3,5m Höjd. 
Kontors- och personalutrymmen om 
147 m2. Stor asfalterad gårdsplan, 
vändplan för stora lastbilar. Allt i mkt 
gott skick. 10 min Gbg Centrum, E6 10 
min. Nära pendelstation.

• Begärt pris: 4,0 milj kr eller bud
• Visning: Ring för personlig visning.

FÖR VÄGBESKRIVNING OCH YTTERLIGARE INFO: WWW.ALEFAST.SE

 0705-44 80 55      0705-41 41 86

NÖDINGE. Vaknafonden 
kunde glädja sig åt ännu en 
värdefull check från ICA 
Kvantum Ale Torg. För-
säljningen av Vaknapåsen 
fortsätter sin framgångssa-
ga. Vaknapåsen är numera 
även en miljöpåse och de se-
naste åtta månaderna har 
totalt givit 53 444 kronor till 
Vaknafonden. ICA-handlare 
Marianne Sjöö överlämna-
de checken till Linda Skån-
berg, ledamot i Stödfören-
ingen Vaken, i samband med 
årets julkonsert i Ale gym-
nasium.

– Vi ska komma ihåg 
att decembermånad åter-
står, vilket är den bästa för-
säljningsperioden. Dessut-
om drog vi in Vaknapåsen 
under oktober, då vi deltog i 
Rosa-bandet-kampanjen till 
förmån för Cancerfonden, 
berättar Marianne Sjöö.

Totalt har Vaknapå-
sen givit över 1,3 Mkr till 
Vaknafonden, vilket möjlig-
gjort många nya satsning-
ar på vakna ungdomsaktivi-
teter.

❐❐❐

Nya vakna kronor

Kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande Isabell 
Korn (M) hade äran att i 
samband med julkonser-
ten presentera och uppvakta 
årets kulturstipendiater i Ale 
kommun. Jonas Müthing 

fick ett arbetsstipendium om 
11 500 kronor för fortsatta 
studier på masterutbildning-
en komposition på Högsko-
lan för scen och musik i Gö-
teborg. Christer Damm 
fick ett belöningsstipendi-

um om 3 500 kronor för sitt 
outtröttliga engagemang 
med att dokumentera och 
levandegöra kulturarvet i 
Ales norra delar.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Årets kulturstipendiater uppvaktades

Linda Skånberg 
och Marianne 
Sjöö.

www.lansfast.se 

Äntligen kan vi nu erbjuda er en fin och välhållen tvårumslägenhet i populära 

Älvängen, centralt belägen i omtyckt område. Bra planlösning med mycket 

ljusinsläpp som ger en härlig känsla. Stor balkong i väster med utsikt. Här bor 

du nära skolor och dagis och med gångavstånd till centrum med affärer och 

kommunikationer.

GRUVÅSVÄGEN 40

BOAREA CA 69,1 M², 2 ROK.

VISAS 8/12 KL 17:30-18:15 SAMT 

10/12 KL 13:30-14:15 RING/MAILA 

FÖR ANMÄLAN

ANSVARIG MÄKLARE LARS KNAVING 

0727-180120

MÅNADSAVGIFT 3 910 KR.

PRIS 1 095 000 KR/BUD

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET- ÄLVÄNGEN

��������	
���������������

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 11/12-2011. Reservation för slutförsäljning

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!

Kotlett 
Svenskt kött, benfri, bit,
ordinariepris 96.90:-/kg

5990
/kg

Älvängen  |  0303 74 80 40

Julhushållsost
Gäsene ca 2,2kg, max 2 st/kund

5990
/kg

Just nu!

Köttet är 
butiksstyckat!

Just nu!

Nötfärs 
Svenskt kött, max 3 kg/kund

4990
/kg

Just nu!

Jonas Müthing, Isabell Korn (M) och Christer Damm.Jonas Müthing, Isabell Korn (M) och Christer Damm.


