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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!

Myckett gott skick med högt 
och fritt läge!

Här har vi förmånen att få erbjuda denna otroligt 
väldisponerade villa i Surte. Här är mkt gjort såsom 
nya fönster och ny fasad. Låga driftskostnader genom 
bergvärme. Stor garagebyggnad om ca 70 kvm. 
Perfekt för hobby/verksamhet/förvaring. Underbart 
läge på höjden med kort promenad till Surtesjön. Bra 
val för familjen! 113+33 kvm. 

Pris 2.195.000:- som utgångspris.
Visas 18/11. Ring för tidsbokning.
Adress Herrgårdsvägen 19. 
Henrik Kjellberg Mobil: 0727-316 360.

Surte

Äldre hus på landet varsamt 
renoverat!

Öppna vidder och många rum. Renoverat från 80-talet 
och framåt. Här möts gammalt och nytt. Nytt fräscht 
badrum - äldre kök med vedspis, äldre matrum och 
sovrum - nytt kontor. Stort allrum och tre sovrum på 
övre plan. För dig som tycker om naturen och vill 
ha öppet landskap med betande djur omkring dig. 
Pendelavstånd. 77+62 kvm. 

Pris 1.200.000:- som utgångspris.
Visas 15/11 & 18/11. Ring för bokning. 
Adress Ölanda 195.

Renoverat!

Välkommen till detta speciella hus i Lödöse nära 
varvet och älven. Tillbyggd entré och nytt kök och 
badrum. Tre sovrum, toalett och stor hall på övre plan 
och öppen planlösning med vardagsrum och kök i 
entréplan. Stor källare med många möjligheter. Nära 
till nya pendeln som tar dig på 22 min till Göteborg. 
145+55 kvm. 

Pris 1.500.000:- som utgångspris.
Visas Ring för bokad visning 13/11 & 18/11. 
Adress Skeppsbyggaregatan 8.

Ölanda
Lödöse

NÖDINGE. En norsk bu-
tikskedja som breder ut 
sig på bred front i sitt 
östra grannland.

På onsdag inviger 
Nille sin nya butik på 
Ale Torg, i före detta 
bokhandelns lokaler.

– Målsättningen är 
att öppna 20 enheter 
per år i Sverige, säger 
projektledare Malin 
Olofsson.

Ett kvinnligt Clas Ohlson. Så 
beskriver Malin Olofsson Ale 
Torgs nyförvärv – butiksked-
jan Nille som etablerar sig 
lite varstans i landet.

– Den första butiken i 
Sverige öppnades 27 okto-
ber i fjol och Nödinge blir 
den artonde i ordningen. Vi 
expanderar i rask takt.

– Vi är en säsongsbetonad 
butik med inslag av inredning 
och interiör samt leksaker 
och godis. Vi tillhandahåller 
dekorationer och pynt i form 
av ljus, servetter och present-
artiklar. Vårt motto är att det 
alltid finns något att fira och 
har sakerna som sätter piff på 
de olika högtiderna. Nyligen 
hade vi stort Haloween-tema 
i våra butiker och nu tar vi 
sats mot advent och jul. Påsk, 
midsommar och kräftskiva är 
andra självklara inslag som 
gör sig påminda. Däremellan 
är det födelsedagar och hos 
oss ska det alltid gå att finna 

en bra present till ett vettigt 
pris, berättar Malin.

Nille marknadsför sig som 
en lågpriskedja. Målgruppen 
är i första hand kvinnor med 
intresse för inredning och 
dekoration av hemmet.

Veckans klipp

– Vi jobbar mycket med kam-
panjvaror och med veckans 
klipp, vilket innebär bra pris 
på utvalda produkter, säger 
Ulrika Karlsson, butikschef 
på Ale Torg.

Varför Nödinge?
– Vi tycker att läget är helt 

rätt, såväl geografiskt men 

också placeringsmässigt på 
torget. Vi ligger mitt emellan 
Ica och Systembolaget och 
det rör sig mycket folk i just 
det här området, säger Malin 
Olofsson.

Hur firar ni premiären 
på Ale Torg?

– Det blir bandklippning 

när butiken öppnar klockan 
tio. Dessutom kommer det 
att bjudas på lite bubbel som 
sig bör på en invigningsfest, 
avslutar Ulrika Karlsson.

Nille öppnar på Ale Torg

PÅ ALE TORG

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ulrika Karlsson och Malin Olofsson, butikschef respektive projektledare på Nille, förbereder de sista detaljerna inför onsda-
gens butiksöppning på Ale Torg.

RONDEN
Måndag 5 november

Inbrott
Inbrott på Peabs platskontor 
i Alvhem. Datorer och diverse 
instrument tillgrips.

Villainbrott i Nödinge. 
Diverse gods tillgrips, bland 
annat en kamera och smycken.

Inbrott i OK Alehofs klubb-
stuga i Dammekärr. Rutor kros-
sas och en brandsläckare töms 
inne i fastigheten. Ytterligare 
skadegörelse rapporteras från 
samma plats ett par dagar 
senare.

Tisdag 6 november

Narkotikabrott
En 21-årig man i Nol misstänks 
för narkotikabrott, eget bruk 
samt innehav.

Onsdag 7 november

Brand
En brand uppstår i en disk-
maskin på Klockarevägens 
serviceboende i Skepplanda. De 
boende på avdelning Nordäng 
evakueras och personalen 
lyckas släcka elden på egen 
hand. Händelsen utspelar sig 
vid 18-tiden.

Antalet anmälda brott under 
perioden 5/11 – 12/11: 45. Av 
dessa är tolv bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

POLIS


