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Utgångspris: 3 450 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 201 kvm, biarea: 12 kvm
Tomt: 956 kvm Sluttning
Byggt: 1991
Adress: Alekärrsvägen 10
Visas ons 9/5 17.30-18.00
och sön 13/5 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-2935 till 72456 för
beskrivning

Mycket trivsam och välplanerad
sluttningsvilla med fin
trädgårdstomt i omtyckta Surte.
Härlig altan i söderläge. Närhet till
service, skola och
kommunikationer. Endast ca.10
minuter till Göteborg. Pendeltåg
och motorväg klart 2012.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2935.

SURTE

Utgångspris: 1 625 000:-
Boarea: 122 kvm, biarea: 28 kvm
Tomt: 4 553 kvm
Byggt: 1991
Adress: Pussen 465
Visas lör 19/5 12.00-12.45
Sms:a: FB 5410-3256 till 72456 för
beskrivning

Välkommen till denna fina 1-
plansvilla. Öppen planlösning
med fräscha och ljusa färger.
Mycket trivsamt med rymligt kök
och ett mysigt vardagsrum. Flera
sovrum ger stora möjligheter.
Stort och rymligt garage. Härliga
bär och svampmarker inpå
knuten. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3256.

PUSSEN

Utgångspris: 2 395 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 150 kvm, biarea: 15 kvm
Tomt: 3 403 kvm Naturtomt
Byggt: 2003
Adress: Ölanda 120
Visas ons 9/5 17.30-18.30
och sön 13/5 14.45-15.30

Naturnära läge med skogen in på
husknuten, ypperligt tillfälle för
den som har hund eller häst och
gillar lantlivet. Huset är nybyggt
-03 i äldre charmig stil med
grannhusen som en bygata. Från
huset har du en vida utsikt över
ängarna i västerled med sol hela
dagen samt kvällen.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3156.

ÖLANDA - ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 2 275 000:-
7 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 169 kvm, biarea: 94 kvm
Tomt: 1 251 kvm
Byggt: 1975
Adress: Olof Persvägen 26
Visas sön 13/5 11.30-12.30
och tis 15/5 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-1402 till 72456 för
beskrivning

Här kan vi erbjuda en fin, gedigen
och rymlig sluttningsvilla med
dubbelgarage på återvändsgata i
populära Älvängen. Bra läge med
fin utsikt, generösa utrymmen och
flera sovrum. Nära
kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-1402.

ÄLVÄNGEN

Premiärfisket i Göta älv hos SFK Laxen blev mycket lyckat, faktiskt det bästa på många 
år.  Förhoppningsvis tyder detta på en bra fiskesäsong. ”Berra” Hönsvik (bilden) tog sä-
songens första lax klockan halv nio på tisdagsmorgonen. Betet var räka och den togs på 
röd zon, vägde 9,99 kg och var 96 centimeter lång. Totalt fångades fyra laxar under första 
maj.

”Berra” drog upp första laxen

Kareby Bil är nu även autoriserad återförsäljare av nya Mitsubishi.

Fick provsitta draken. När Kareby Bil hade premiär för Mitsubishi var det en del av besökar-
na som var mer intresserade av flygplanen som har blivit ortens landmärke. Thomas Ivars-
son demonstrerade Draken J35.

KAREBY. I helgen var 
det premiär för Mitsub-
ishi hos Kareby Bil.

Sedan tidigare till-
hör företaget Sveriges 
ledande återförsäljare 
av Kia

– Med två märken blir 
vi ännu starkare, säger 
Thomas Ivarsson.

Under fjolåret sålde Kareby 
Bil 450 nya Kia. Intres-
set för bilhandlarna utanför 
Kungälv har växt i takt med 
framgången. Nu bestäm-
de sig Peter Thörnqvist 
och Thomas Ivarsson för att 
utöka verksamheten och lan-
sera ännu ett bilmärke. Valet 
föll på Mitsubishi.

– Det känns som att Kia 
och Mitsubishi kompletterar 
varandra bra. Har inte det ena 
märket något att erbjuda har 
förhoppningsvis det andra 
det, säger Ivarsson som var 
nöjd med premiärhelgen.

Premiär för Mitsubishi 
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