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Utgångspris: 1 195 000:-
6 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 130 kvm
Tomt: 784 kvm trädgårdstomt
Byggt: 1973
Adress: Östergårdsvägen 9
Visas sön 2/12 14.00-14.45
Sms:a: FB 5410-2451 till 72456 för
beskrivning

I ett populärt område i gemytliga
Skepplanda finner ni detta rymliga
1 1/2 planshus med härlig
trädgård på baksidan. Nära
gångväg till Albotorget, lekplats,
förskolor och skolor. Avstånd till
Göteborg är ca 4 mil
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2451.

SKEPPLANDA

Utgångspris: 2 095 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 115 kvm, biarea: 125 kvm
Tomt: 2 341 kvm
Byggt: 1969, ombyggt 1992
Adress: Hästhagen 365
Visas sön 2/12 12.00-13.00
Sms:a: FB 5410-3563 till 72456 för
beskrivning

Mycket trevlig och fin enplansvilla
med källare och garage. Fritt lugnt
lantligt läge med utsikt över åker
och äng. Ljust och fräscht,
trivsamt allrum med murad öppen
spis med insats. Härlig stor altan
och carport. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3563.

HÄSTHAGEN - NOL

Utgångspris: 895 000:-
Boarea: 88 kvm
Avgift: 5.459:-/mån
Energiprestanda: 135 kWh/kvm år
Adress: Södra Trolleviksvägen 46
Visas sön 2/12 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-3609 till 72456 för
beskrivning

Nu kan vi erbjuda en fin, trevlig
och ljus lägenhet på tre rum och
kök, i omtyckta och populära
Trollevik. Älvsutsikt och stor härlig
altan. Närhet till kommunikationer
och Nödinge med Aletorg och all
dess service Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3609.

3:A NÖDINGE

Utgångspris: 2 295 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 134 kvm, biarea: 43 kvm
Tomt: 576 kvm Sluttning
Energiprestanda: 78 kWh/kvm år
Byggt: 1984
Adress: Enekullevägen 1
Sms:a: FB 5410-1906 till 72456 för
beskrivning

I populära Nol erbjuder vi nu en
mycket fin 1 1/2 plansvilla.
Charmigt hus med genomgående
ljus interiör och praktisk
planlösning. Härlig altan och plan
lättskött trädgårdstomt. Närhet till
kommunikationer och Ale torg
med allt dess utbud. Bokade
visningar ring för tid.
Tel: 0303-746250.
Webbnr: 5410-1906.

NOL

BOHUS. Katten Molly 
hittades utmärglad och 
övergiven utomhus i 
Stenungsund.

Tack vare den ideella 
föreningen Änglakat-
ten slutade det lyckligt 
och hon fi ck ett nytt 
hem hos Lisa Forsberg 
i Bohus.
Försiktigt vågar sig den lilla 
svartvita katten fram från 
sitt gömställe under soffan. 
Det är tallriken med tonfisk 
som lockar och hon tittar sig 
skyggt omkring innan hon 
börjar äta.

– När hon först kom till 
oss för två månader sedan var 
hon väldigt reserverad, men 
efter bara någon vecka bör-
jade hon komma fram och 
hälsa. Hon har säkert haft ett 
hem tidigare eftersom hon 
var kastrerad när hon hit-
tades alldeles utmärglad ute 
i kylan, säger Lisa Forsberg. 

Hon bor i en lägenhet i 
Bohus tillsammans med nio-
åriga dottern Fernanda och 
katterna Molly och Missan. 

Det var genom Facebook 
som hon för första gången 
kom i kontakt med Änglakat-
ten.

– Jag hade bestämt mig 
för att skaffa en kompis åt 
Missan och skrev på deras 
logg att jag var intresserad av 

att ta hand om en katt. 
Den ideella föreningen 

Änglakatten startades 2011 
av Lena Rydström och 
Mats Alderholm. De arbe-
tar i Göteborg med omnejd, 
men eftersom de sedan en 
månad tillbaka är bosatta i 
Göta i Lilla Edets kommun, 
kommer san-
nolikt deras 
upptagnings-
område att 
öka. Tillsam-
mans med 
några perso-
ner till arbe-
tar de för att 
hjälpa hem-
lösa, utsatta 
och avliv-
ningshotade 
katter. I första skedet place-
ras de ut i tillfälliga jourhem 
tills man hittat ett permanent 
hem. 

– En stor del av vårt arbete 
går ut på att förmedla både 
jourhem och permanenta 
hem. Vi är noga med att kat-
terna ska matchas ihop med 
rätt personer och innan man 
får bli ägare träffas vi tillsam-
mans med katten och försäk-
rar oss om att det känns rätt, 
berättar Lena Rydström. 

Eftersom föreningen helt 
bygger på frivilliga krafter är 
man ständigt i behov av eko-

nomisk hjälp för att kunna 
betala för bland annat vac-
cineringar, kastreringar och 
veterinärvård. 

Ibland anordnas evene-
mang för att samla in pengar 
till föreningen och nu till 
helgen, den 1-2 december, 
kommer Änglakatten att 

finnas på 
plats på jul-
marknaden i 
Haga i Göte-
borg. 

– Man 
räknar med 
att det finns 
runt 10 
000 hem-
lösa katter 
i Göteborg 
och det 

behövs ständigt mer resurser 
för att kunna hjälpa dem.

Hos Lisa Forsberg fick 
katten Molly en andra chans 
och sakta med säkert börjar 
hon hitta tillbaka till trygg-
heten. 

– Det känns bra att kunna 
hjälpa till, annars hade hon 
kanske inte klarat sig, säger 
Lisa.

En andra chans
– Molly fi ck nytt hem genom Änglakatten

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Trygg igen. Hos Lisa Forsberg i Bohus fi ck katten Molly, som hittades övergiven utomhus, ett 
nytt hem. 

Vi är noga med att
katterna ska matchas 
ihop med rätt personer 

och innan man får
bli ägare träffas vi

tillsammans med katten 
och försäkrar oss om att 

det känns rätt
Lena Rydström, Änglakatten


