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Reseförsäkring som gäller för 
hela familjen både i Sverige 
och utomlands.

Utökat Reseskydd kan alla teckna som har hem-
försäkring hos oss. Ring mig så berättar jag mer. 

Daniel Pettersson, 0520-49 49 72 
Innesäljare Privat Försäkring
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Utgångspris: 1 975 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 93 kvm, biarea: 93 kvm
Tomt: 1 114 kvm
Byggt: 1966
Adress: Olof Persvägen 1
Visas sön 10/6 14.00-15.00
och tis 12/6 18.30-19.15
Sms:a: FB 5410-3400 till 72456 för
beskrivning

Nu kan vi erbjuda en trevlig
gedigen enplansvilla, med källare
och garage i villaidyllen i
Älvängen. Bra läge i området och
en härlig tomt. Gångavstånd till
kommunikationer och skolor.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3400.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 1 975 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 170 kvm, biarea: 10 kvm
Tomt: 3 291 kvm
Byggt: 1991
Adress: Viesbacke 270
Visas sön 10/6 12.30-13.15
och mån 11/6 17.30-18.15
Sms:a: FB 5410-3417 till 72456 för
beskrivning

Med lugnet och naturen in på
knuten, finner du den här trevliga
och rymliga enplansvillan med
dubbelgarage. Stor härlig altan
och braskamin i vardagsrummet.
Fina strövområden med svamp
och bärrika skogar.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3417.

HÅLANDA

Utgångspris: 1 350 000:-
Boarea: 100 kvm
Avgift: 5.609:-/mån inkl värme, VA,
Kabel-Tv
Adress: Gruvåsvägen 29
Sms:a: FB 5410-3414 till 72456 för
beskrivning

I ett av Älvängens mest
eftertraktade område kan vi nu
erbjuda denna fräscha lägenhet
om 4 rum och kök. Garage i direkt
anslutning till lägenheten och
härlig altan på baksidan. Lugnt
trevligt område centralt beläget
med närhet till förskola, skola och
kommunikationer. Visning enligt
överenskommelse.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3414.

4:A ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 2 695 000:-
Boarea: 188 kvm, biarea: 66 kvm
Tomt: 948 kvm
Byggt: 1980
Adress: Länsmansvägen 17
Visas tis 12/6 17.30-18.15
Sms:a: FB 5410-2945 till 72456 för
beskrivning

På en av Älvängens mest
eftertraktade adresser
"gräddhyllan", ligger den här
mycket fina villan med vacker
utsikt över Göta Älv. Ljust och
fräscht, trevligt vardagsrum med
braskamin. Fina badrum och
huset har bergvärme. Centralt
läge med gångavstånd till service,
skolor och kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2945.

ÄLVÄNGEN

NÖDINGE. I torsdags 
lämnade 185 studenter 
Ale gymnasium.

Dessförinnan hade 
stipendier delats ut och 
sedvanliga hyllningar 
ägt rum.

– Ett väldigt trevligt 
firande konstaterade 
rektor Hans Enckell.
Vakna sponsrade även detta 
år en drogfri studentbrunsch 
i Ale gymnasium. I sam-
band med denna delades två 
hedersdiplom ut. För sina 
föredömliga insatser och 
stora engagemang i frågor 
kring ungdomsinflytande 
fick Valmire Huskay ta 
emot sina kompisars applå-
der. Anders Bältsjö, vakt-
mästare och tekniker i Ale 
gymnasium, avtackades för 
sina goda gärningar i Stöd-
föreningen Vaken. Marita 
Elheim, lärare på Barn- och 
fritidsprogrammet, upp-
märksammades också.

Eka Chemicals delade ut 
två stipendier i Ale gymna-
sium. Johanna Hörberg, 
NV3A fick för sin suveränt 
analytiska förmåga i ämnet 
kemi och Mattias Evalds-
son, TE3A, fick för mycket 
goda studieresultat och ett 
gediget tekniskt intresse.

På utsidan väntade nära 
och kära. Som vanligt var 
idérikedomen stor när det 
gällde att hitta stimulerande 
och humoristiska transport-
medel.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nu bär det av!

Donjeta valde att inte vara anonym!

Avslöjande! Dagens studieteknik går via nätet.

Att åka limo drömmer många om, ändå verkade vederböran-
de hellre vilja vara på andra sidan bilen.


