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Utgångspris 1 375 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 85 kvm
Tomt 1 563 kvm Sluttande trädgårdstomt

Byggt 1978
Adress: Hästhagen 375
Visas sön 20/2 13.30-14.30
Sms:a: FB 5410-2788 till 72456 för beskrivning

Vi erbjuder er nu ett välskött enplanshus med underbart, lantligt läge och med hänförande utsikt över
åkrar och ängar. Här bor ni verkligen med skogen som närmaste granne, längst in på återvändsgata.
Välskött trädgård och fin carport med plats för två bilar. På fastigheten finns även en flaggstång och två
friggebodar. Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2788.

BNol - Hästhagen

Utgångspris 1 875 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 108 kvm
Tomt 182 kvm Plan
Byggt 1989
Adress: Södra Trolleviksvägen
18
Visas ons 16/2 17.30-18.30
och sön 20/2 12.00-13.00
Sms:a: FB 5410-2777 till 72456
för beskrivning

Renoverat och fräscht 1½ -
plans radhus i omtyckta Trolle-
vik. Härlig altan och trädgård
med söderläge. Garage i länga.
Nära till buss och Ale torg med
affärer och service.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2777.

BNödinge

Utgångspris 1 695 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 98 kvm, biyta 28 kvm
Tomt 91 kvm
Byggt 1977
Adress: Sjövallavägen 22
Visas tor 17/2 17.30-18.30
och sön 20/2 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-2782 till 72456
för beskrivning

I gemytliga Alafors finner du
detta fräscha nyrenoverade
radhus med charm. Smakfullt
inrett med en härlig relaxavdel-
ning. Barnvänligt område närhet
till badsjö, förskolor, kommuni-
kationer, skidbacke och frilufts-
område. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2782.

B Alafors

Utgångspris 1 795 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 111 kvm, biyta 8 kvm
Tomt 254 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt 1974, ombyggt 1980
Adress: Blåsippsvägen 47
Visas sön 27/2 15.00-15.45
Sms:a: FB 5410-2664 till 72456
för beskrivning

Nu kan vi erbjuda ett mycket
fräscht och fint parhus, med bra
läge i omtyckt barnvänligt
område i småstadsidyllen
Älvängen. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2664.

B Älvängen

Nu har vi utökat vårt sortiment 
så vi totalt har ca 75 artiklar från

Kung Markatta
- ekologiska livsmedel som 
har odlats miljövänligt utan 
bekämpningsmedel.

SPORTLOVSMAT
Apelsiner

790/kg
Marocko/Israel klass 1

Max 3kg/kund

2 för
Kryddade korvar

35:-
Scan 260-300g

Jfr pris 67,31-58,33/kg

Blandfärs

3990/kg
ICA. Ursprung Sverige. Ca 1600 g.

50/50 av nöt och gris.
Max 2 förp per kund.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, 
slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller v7.
Tel 0303-975 00

Öppet alla dagar 8-22
ICA Kvantum, Ale Torg • ica.se/ale

I manuella disken
”Veckans Självscanningsvara”

          Hjärtsalami

995/hg
Marten. Jfr pris 99,50/kg 

pris för dig utan självscanning 19,95/hg
Max 5hg per kund

LÖDÖSE. Snart flyt-
tar biblioteket ut från 
Lyckhem för att ta 
plats i Lödöse Museum.

Fastigheten kommer 
att renoveras och 
byggas om.

– Vi planerar för fem 
stycken lägenheter, för-
klarar Leifabs vd, Owe 
Lång.

Under våren kommer bib-
lioteksflytten bli ett faktum. 
Verksamheten ska samlo-
kaliseras med museet. När 
det har skett påbörjar Leifab 
iordningställandet av fem 
lägenheter i fastigheten.

– Projektet har redan tagit 
fart, vi har ritat på en lösning. 
Lägenheterna kommer att bli 
50-75 kvadratmeter. Inflytt-

ning är beräknad lagom till 
jul, säger Owe Lång.

Vad händer med de för-
eningar som hyr in sig i 
Lyckhem?

– De kommer att vara kvar 
och samutnyttja källarplanet. 
Föreningsutrymme skapas 
också i en del av den nuva-
rande bibliotekslokalen.

Det fysiska arbetet förvän-
tas komma igång innan som-
maren, men redan nu går det 
att sätta upp sig på Leifabs 
kölista för lägenhet i Lyck-
hem.

– Det här är våra första 
stapplande steg vad det gäller 
bostäder i kommunens södra 
del. Återstår att se hur stort 
intresset blir, men vi bedö-
mer det som ett attraktivt 
läge och fördelen är att det 

finns hiss i detta tvåvånings-
hus, avslutar Owe Lång.

JONAS ANDERSSON

Leifab gör lägenheter i Lyckhem
– Inflyttningsklart lagom till jul

Under våren kommer biblioteket att flytta till Lödöse Museum och istället kommer Lyck-Under våren kommer biblioteket att flytta till Lödöse Museum och istället kommer Lyck-
hem att byggas om till ett hyreshus med plats för fem lägenheter.hem att byggas om till ett hyreshus med plats för fem lägenheter.

Leifabs vd, Owe Lång.


