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Älvängen • Tel. 0303-74 60 12

REA
HERR • DAM & UNGDOMSKLÄDER

TORSDAG-LÖRDAG (VECKA 9)

FINAL
HALVA REAPRISET

Älvängen 0303-74 62 50 • www.fastighetsbyran.se

Utgångspris: 845 000:-
Boarea: 68 kvm
Avgift: 3.496:-/mån inkl V/VA, K-tv
Adress: Brukstorget 1 D, vån 2 av 3
Visas sön 3/3 13.00-13.30
och mån 4/3 17.30-18.00
Sms:a: FB 5410-3670 till 72456 för
beskrivning

Charmig och trevlig 3:a med bra
planlösning. En ljus och luftig
lägenhet med ca 2,70 m i takhöjd.
Möjlighet till snabbt tillträde! Bra
belägen i Nol, i lugnt område. Här
bor man med både bra
kommunikationer till Göteborg
samt med närhet till naturen.
Mäklare Joakim Olsson
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3670.

3:A NOL

Accepterat pris: 750 000:-
Boarea: 55,4 kvm
Avgift: 2.661:-/mån inkl V, VA,
Balkong : Ja.
Energiprestanda: 132 kWh/kvm år
Adress: Granhäcksvägen 3D, vån 1
av 3
Sms:a: FB 5410-3704 till 72456 för
beskrivning

Möjlighet till snabbt tillträde!
Välkommen till två rum och kök i
toppskick. Lägenhet med hög
standard, ljusa färgval och bra
planlösning. Här bor man med
både bra kommunikationer till
Göteborg samt med närhet till
naturen. Balkong med kvällssol!
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3704.

2:A SURTE

Utgångspris: 1 995 000:-
3 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 80 kvm, biarea: 45 kvm
Tomt: 2 079 kvm
Byggt: 1939
Adress: Brobacken 5
Visas sön 3/3 13.00-13.45
Sms:a: FB 5410-1770 till 72456 för
beskrivning

Med högt fint läge finner ni den
här , äldre fina 1 1/2 plansvillan
med charm. Fräscht, inrett med
ljusa trevliga färger .Fint kök och
vardagsrum med braskamin.
Carport. Närhet till badsjö,
skidbacke, skolor, förskolor och
kommunikationer. Mäklare
Lennart Olsson
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-1770.

ALAFORS

Utgångspris: 1 695 000:-
5 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 115 kvm, biarea: 48 kvm
Tomt: 3 066 kvm
Byggt: 1974, ombyggt 1980
Adress: Skinnbo Myrberget 240
Visas sön 10/3 13.00-13.45
Sms:a: FB 5410-3454 till 72456 för
beskrivning

Med fritt lantligt läge finner du
denna trevliga etagevillan. Huset
har flera möjligheter. Generösa
utrymmen och två fina
braskaminer. Tvåbils garage och
friggebod. Natursköna
omgivningar. Mäklare Lennart
Olsson Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3454.

NOL

NÖDINGE. Vinnaren i 
kampanjen ”Vita da-
gar” är nu korad.

I onsdags hyllades 
Jennifer Gothilander 
vid en ceremoni på 
Sportlife.

Den 23-åriga Surte-
tjejen fi ck ta emot både 
blommor och presenter.

Det var i höstas som Ale 
kommun utmanade kom-
muninvånarna med kam-
panjen Vita dagar. Efter en 
sommar med god mat och 
dryck i form av öl, vin, cider 
och andra alkoholhaltiga 
drycker kunde det vara läge 
för en nystart.

– Syftet var inte att göra 
alla alebor till nykterister. 
Vi ville dock att var och en 
skulle fundera över sin alko-
holkonsumtion, säger drog-
förebyggare Thomas Berg-
gren.

Som samarbetspartner 
i projektet involverades 
Sportlife och Team Sportia, 
två aktörer med tydlig inrikt-
ning på folkhälsa.

I onsdags var det dags 
för prisutdelning i kam-
panjen Vita dagar. Jennifer 
Gothilander uppvaktades av 
Thomas Berggren och Sara 
Bohman från Sportlife. Jen-
nifer förärades en vacker 
bukett tulpaner, ett present-
kort från Team Sportia, ett 
tio-kort från Sportlife samt 
en timmes specialträning 

med en personlig tränare.
– Tack så jättemycket! 

Jag vet precis vad jag har för 
önskemål när det gäller trä-
ningen. Jag ska springa ett 
tjejmaraton till sommaren 
som mäter 5,3 mil. För att 
klara det behövs uthållighet 
och benstyrka, säger Jenni-
fer.

Hur fick du upp ögonen 
för kampanjen?

– Jag såg en blänkare i 
tidningen och tänkte att det 
kunde vara något för mig. 
Tidigare var jag en riktig 
festprisse, men insåg att det 

inte skulle hålla i längden. 
Vita dagar blev en inspi-
rationskälla. Jag har styrt 
om mitt liv och älskar att 
träna, förklarar Jennifer som 
numera är väldigt återhåll-
sam med alkohol.

– Jag kan tänka mig att 
ta ett glas vin om det är ett 
högtidligt tillfälle. I annat 
fall avstår jag, säger Jennifer 
Gothilander innan hon gör 
sig redo för ännu ett pass i 
träningslokalen.

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jennifer Gothilander tog hem priset i Ale kommuns kampanj 
”Vita dagar”. I onsdags uppvaktades hon av drogförebyggare 
Thomas Berggren och Sara Bohman från Sportlife. Belöning-
en blev både blommor och presenter.

Jennifer prisad för sina vita dagar


