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ALE. Intresset för spel 
på hästar satte nytt 
rekord år 2010.

För Aleborna blev det 
också ett framgångs-
rikt år.

Totalt vann man 
16 058 231 kronor på 
spel på hästar.

Spel på hästar lockar många 
i Ale. Den enskilt högsta 
vinsten till Ale var 462 313 
kronor. Det var till V65-
tävlingarna på Åby den 25 
februari som en kupong med 
alla sex rätt lämnades in på 
Ica Kvantum i Nödinge. 
Ägaren till kupongen hade 
spelat för 144 kronor och 
vann hela 462 313 kronor.

Den mest vinstrika kom-
munen i Sverige var Stock-
holm. Totalt vann invånarna 
i huvudstaden 989 439 894 
kronor under fjolåret. Tvåa 
på listan var Göteborg.

Även för AB Trav och 
Galopp (ATG) blev det ett 
rekordår. Omsättningen steg 
till rekordhöga 12,8 miljar-
der kronor, en ökning med 
116 miljoner eller 0,9 % pro-
cent.

– Efter ett mycket starkt 
2009 kändes det länge omöj-
ligt att fortsätta rekordsviten, 

men spurten har varit galant, 
säger ATG:s vd Remy 
Nilson.

– ATG är motorn i svensk 
hästnäring, en näring som 
genererar cirka 28 000 hel-
tidsjobb. Därför är det extra 

glädjande och viktigt att vi 
trots lågkonjunktur och ökad 
konkurrens från utländska 
spelbolag för sjunde året i 
rad lyckas göra ett rekordre-
sultat, säger Remy Nilson.

JONAS ANDERSSON

Aleborna vann drygt 16 
miljoner under fjolåret
– Intresset för spel på hästar satte nytt rekord

Intresset för spel på hästar satte nytt rekord i fjol. Återbä-
ringen för Aleborna var också relativt god. Totalt vann kom-
muninvånarna 16 058 231 kronor.
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Utgångspris 2 295 000:-
4 rok, varav 2 sovrum
Boyta 96 kvm, biyta 54 kvm
Tomt 2 373 kvm
Byggt 2009
Adress: Kattleberg 307
Visas sön 16/1 11.00-12.00
Sms:a: FB 5410-2076 till 72456
för beskrivning

Vi kan nu erbjuda en villa med
lantligt läge med närhet till
populära Älvängen. Bra materi-
alval och fina ytskikt ger villan
ett stilrent och modernt
utseende. Härlig braskamin i
vardagsrummet. Bra, öppet
läge med fin utsikt och nära till
skog och natur. Oinredd ovan-
våning om 54 kvm. Gäststuga.
Tel: 0303-74 62 50.

B Älvängen

Utgångspris 2 700 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 145 kvm, biyta 10 kvm
Tomt 1 144 kvm
Byggt 2004
Adress: Brandsbovägen 13
Visas sön 16/1 12.00-13.00
Sms:a: FB 5410-2718 till 72456
för beskrivning

En spännande fräsch slutt-
ningsvilla med högt läge och fin
utsikt i omtyckta Nol. Två
stycken stora balkonger,
smakfullt inrett och öppen
planlösning. Nära kommunika-
tioner. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2718.

BNol

Utgångspris 1 295 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 94 kvm
Tomt 104 kvm
Byggt 1977
Adress: Sjövallavägen 38
Visas sön 16/1 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-2702 till 72456
för beskrivning

I populära Alafors kan vi nu
erbjuda ett trivsamt radhus i
barnvänligt område. Här bor du
nära naturen med badsjö och
minigolfbana inom promena-
davstånd. Här finns även den
populära Alebacken med härlig
utförsåkning och elljusspår som
är spårat vintertid. Nybyggt
garage i separat länga. Ca 3 mil
från Gbg. Tel: 0303-74 62 50.

B Alafors

Utgångspris 2 795 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 148 kvm, biyta 6 kvm
Tomt 2 700 kvm
Byggt 1910, ombyggt 2002
Adress: Paradisvägen 105
Visas sön 16/1 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-2063 till 72456
för beskrivning

Mycket fräsch och fin nyreno-
verad 1 1/2 plansvilla med
garage. Stort fint nytt kök och
nytt fräscht badrum med
bubbelbadkar. Härligt uterum
med fin utsikt. Det finns även en
fastighet till på tomten på ca. 42
kvm + sovloft, delbar tomt. Ett
tillfälle. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2063.

B Älvängen
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