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Vinnare Etapp 2
Ingela Hansson 
500:- valfri fond i Swedbank

Lis-Marie Ohlsson 
500:- hos ICA, Älvängen

Älvängenkortet
Betala med bankkort när du handlar
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www.lansfast.se 

Länsdeklarerad betyder att 
bostaden är besiktad innan 
försäljning

Vi nu erbjuda er ett rymligt Älvsbyhus med lantligt läge och 
med hänförande utsikt över åkrar och ängar. Stor härlig altan 
i sydväst som ger sol hela dagen. Är man hästintresserad är 
detta hus perfekt då möjlighet finns att hyra stallplatser hos de 
närmaste grannarna. 

BOAREA CA 150 M², 6 RUM

TOMTAREA 1 530 M²

VISNING 29/1 

KL 14.00-15.00 BOKA TID

MÄKLARE LASSE KNAVING 

0727-180120

PRIS 2 395 000 KR/BUD

VILLA - SKÅR

Med centralt och bra läge kan vi nu erbjuda ett trevligt hus i 
populära Älvängen. Här har du skogen som närmaste granne 
och affärer, skolor och kommunikationer har du inom bekvämt 
gångavstånd. Smakfullt renoverat under senare år. Helkaklat 
badrum, fint Marbodalkök, härlig braskamin samt ett stort 
garage. Huset är energideklarerat.

RANNEBERGSVÄGEN 8

BOAREA 98 + 65 M², 4 ROK.

TOMTAREA 1 580 M².

VISNING 29/1. BOKA TID

MÄKLARE LASSE KNAVING 

0727-180120

PRIS 1 695 000 KR/BUD.

VILLA - ÄLVÄNGEN

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. Bostadsrätten ligger i efterfrågat 
område med närhet till affärer, kommunikationer skolor och 
till naturområden. Bra pendelmöjligheter till både Kungälv och 
Göteborg.

BYVÄGEN 18 B

BOAREA CA 70,5 M², 3 ROK.

VISNING KONTAKTA 

MÄKLARE

MÄKLARE KARIN  

BREDEGÅRD 0322-785 53

PRIS 635 000 KR/BUD

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - BOHUS

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.

VISNING 29/1 KL 12:15-

13:00 BOKA TID

MÄKLARE LARS KNAVING 

0727-180120

MÅNADSAVGIFT 3 910 KR.

PRIS 1 095 000 KR/BUD

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - ÄLVÄNGEN

BOHUS. Ett nytt passe-
ringssystem har införts 
till återvinningscentra-
len på Sörmossen.

Den röda papperslap-
pen har ersatts med ett 
plastkort som berätti-
gar till tio avgiftsfria 
besök.

– De som ännu inte 
har fått kortet kan fylla 
i en blankett när de 
kommer till Sörmossen 
alternativt skriva ut 
en ansökningsblankett 
från kommunens hem-
sida, förklarar Lennart 
Johansson på renhåll-
ningskontoret.

Det nya ÅVC-kortet, som 
liknar ett traditionellt kre-
ditkort, började gälla på 
Sörmossen den 5 december. 
Kortet har skickats ut till 
renhållningsabonnenter i 
kommunen.

– Det gjordes för ungefär 
ett år sedan. Vi gick efter den 
då gällande kundlistan, det 
vill säga alla villaägare i Ale 
med sophämtning, berättar 
Lennart Johansson.

Således har inte ÅVC-
kortet skickats ut på automa-
tik till lägenhetsinnehavare 
eller till personer med tillfäl-
ligt sommarboende.

– Alebor som saknar kort, 
men som ändå måste besöka 
Sörmossen kan göra det. Man 
kallar på personalen, som 
öppnar bommen och över-
lämnar en blankett att fylla 
i. Ansökningshandlingen tas 
omhand och det nya kortet 
skickas sedan med post. Ett 
besök är då registrerat, säger 
Lennart Johansson.

Kortet ger tio fria besök 
per kalenderår. Vid varje 
årsskifte fylls kortet automa-
tiskt på med tio nya fribesök. 
För kommunens företagare 
gäller ett separat kort där 
varje besök faktureras med 
200 kronor.

– Det finns flera orsaker 
till varför vi infört det här 
nya systemet. Tyvärr såg vi 
att många överutnyttjade 
Sörmossen, bland andra före-
tagare som hade med sig en 

röd lapp och besökte återvin-
ningscentralen hur många 
gånger som helst. Det gällde 
även privatpersoner. Återvin-
ningscentralerna är inte gratis 
utan finansieras av den ren-
hållningstaxa som finns, säger 
Lennart Johansson.

Väl tilltaget
– Tio avgiftsfria besök 
tycker vi ändå är väl tilltaget. 
Responsen vi fått från ale-
borna har varit övervägande 
positiv.

Möjligheten finns också 
att utöka det nya systemet, 
så att ÅVC-kortet också ska 
fungera på andra återvin-
ningscentraler i Göteborg 
med omnejd.

– Sannolikheten att det 
blir så är väldigt stor, säger 
Johansson.

 – Vi ligger lite efter med 
registreringen av nya kort 
varför tre veckor är ungefär-
lig väntetid.

Sörmossens återvinnings-

central byggdes om 2000 
och därefter har besökanta-
let successivt ökat. De allra 
flesta brukare sköter sig 
exemplariskt anser Lennart 
Johansson.

– Det man skulle kunna 
önska är att folk märker upp 
sitt farliga avfall om inne-
hållet hällts över från sin 
ursprungliga flaska till en 
annan behållare. Önskvärt är 
också att man som besökare 
tömmer ut säckar när man 
lämnar ris och trädgårdsav-
fall, avslutar Lennart Johans-
son.
FOTNOT. ÅVC-kortet följer med 
kunden vid flyttning inom kommu-
nen. Kortet är en värdehandling 
som inte får överlåtas. Renhåll-
ningskontoret vill att personer 
anmäler flyttning så att de kan 
ändra adressen på kortet alterna-
tivt spärra detsamma.

Nytt kort gäller på Sörmossen
– Tio avgiftsfria – Tio avgiftsfria 
besök per årbesök per år

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lennart Johansson viserar upp de nya kort som gäller för 
privatpersoner respektive företag vid besök på Sörmossens 
återvinningsstation i Bohus. Det nya systemet började gälla 
i december. Privatpersoner har tio fria besök per kalenderår.


