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Utgångspris: 1 525 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 114 kvm
Tomt: 853 kvm Plan

Byggt: 1973
Adress: Långa Gatan 63
Visas sön 29/4 15.00-15.45
Sms:a: FB 5410-2876 till 72456 för beskrivning

I Skepplandas villaidyll, ligger den här fina trevliga 1-plansvillan med garage. Välplanerat och fräscht inrett
med ljusa färger. Lättskött plan trädgårdstomt. Gångavstånd till simhall, förskola, skolor, service och
kommunikationer. Mäklare Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2876.

SKEPPLANDA

Utgångspris: 2 395 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 147 kvm, biarea: 147 kvm
Tomt: 1 012 kvm
Byggt: 1969
Adress: Hagvägen 1
Visas tis 8/5 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2816 till 72456 för
beskrivning

Trevlig välplanerad och gedigen 1
1/2 plansvilla, med dubbelgarage.
Villan har ett bra centralt bra läge i
omtyckta Nol. Gott om utrymme
med både vardagsrum, gillestuga
och hobbyrum. Härligt uterum
och nyrenoverad fräsch
relaxavdelning. Gångavstånd till
service och kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2816.

NOL

Utgångspris: 3 350 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 186 kvm
Tomt: 2 447 kvm

Byggt: 2009
Adress: Skår 214
Visas ons 25/4 17.30-18.30 och sön 29/4 13.30-14.30
Sms:a: FB 5410-2075 till 72456 för beskrivning

Hästgårdsdröm i Skepplanda med ett skyddat och vackert läge. Nytt och fräscht. Plats finns för 4 stycken
hästar. Fastigheten är granne med en stor hästgård och stor ridanläggning. Bete och rasthagar kan
köparen få tillgång till av närmaste granne enligt överenskommelse. Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2075.

SKEPPLANDA

Utgångspris: 2 450 000:-
6 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 161 kvm
Tomt: 757 kvm
Byggt: 1955, ombyggt o tillbyggt
1989
Adress: Paradisvägen 110
Visas tor 26/4 17.30-18.30
och sön 29/4 16.15-17.00
Sms:a: FB 5410-0541 till 72456 för
beskrivning

Nu kan vi erbjuda en fin och
trevlig 1 1/2 plansvilla med
dubbelgarage i småstadsidyllen
Älvängen. Ljusa färger, trevligt
kök och fint vardagsrum med
braskamin. Nära
kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-0541.

ÄLVÄNGEN

Miljömedvetna företagare anslöt till Odelius Bil i Kungälv förra måndagen. Då arrangerades 
Miljönätverket som är ett samarbete för företagare mellan Ale, Kungälv och Lilla Edet kom-
muner.

Nätverksträff för grönt arbete
KUNGÄLV. Miljömedvetenhet blir allt 
viktigare för företagare.

I Ale, Kungälv och Lilla Edet får 
det lokala näringslivet hjälp att mil-
jödiplomera sig.

Dessutom har ett miljönätverk 
skapats för att ge entreprenörer 
möjlighet att utvecklas ytterligare 
genom att bland annat utbyta erfa-
renheter med likasinnade.

Miljönätverket bjöd in intresserade till Ode-
lius Bil, där Toyota kunde presentera både 
bilmodeller och sitt gedigna miljöarbete. 
Helena Gimm från Lilla Edet berättade om 
hur kommunen ändrar sin resepolicy för att 
bli mer miljömedveten.

– Vi försöker prata om det hela tiden. Måste 
vi resa? Går det att göra på annat sätt? Webb-
möten är ju ett alternativ idag, sa hon.

Dessutom är Lilla Edet kommun noga med 
att ställa krav på de fordon som köps in, liksom 
på däck och andra tillbehör. Vidare satsas det 
mycket på att utbilda personalen i sparsam 
körning.

– Det är en utbildning som man har stor 
glädje av privat också. Grunden är att inte gasa 
över 3000 varv, lägga i tvåan tidigt och att alltid 
försöka köra på så hög växel som möjligt, för-
klarade Helena Grimm.

Robert Palotas var inbjuden från Västtra-
fik för att redogöra om det västsvenska in-
frastrukturpaketet. Han gjorde det utifrån sin 
position som företrädare för Västtrafik.

Attraktivare kollektivtrafik
– Vi jobbar hårt med att göra kollektivtrafi-
ken så attraktiv som möjligt med täta avgång-
ar och hög service. Det är inte särskilt svårt 
att få människor att åka med nya fordon, pro-
blemet är att få dem att överge de gamla helt 
och hållet, sa Robert Palotas.

Samtidigt lanserade han Västtrafiks före-
tagskort som kan köpas för att erbjuda perso-
nal möjlighet att åka fritt i tjänsten alternativt 
till och från arbetet.

– Det förmånsbeskattas självklart om det 
används privat, men är en stor tillgång för fö-
retaget då alla kan använda det.

Kvällen avslutades med mingel och prov-
körning av Toyotas många miljöalternativ där-
ibland populära Prius.
 

– Kloka föredrag hos Odelius Bil

MILJÖDIPLOMERAD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Robert Palotas från Västtrafik pratade infrastruktur och attraktivare kollektivtrafik.


