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Försäljning av bostadsområde 
i Kronogården, Älvängen
BoKlok Housing AB har byggt mer än 5000 bostäder i Sverige.  
Nu söker vi köpare av ett färdigprojekterat bostadsområde för 
upplåtelse av hyresrätter. Området innehåller 36 lägenheter 
(12 st 2 RoK, 12 st 3 RoK och 12 st 4 RoK) med utvändiga  
komplementbyggnader och 47 parkeringar.

Total bostadsyta: 2433 kvm
Tomtyta ca: 8400 kvm
Uppvärmning: Fjärrvärme inkl FTX
Tillträde ca: Maj 2014
Pris:  50 miljoner kr/bud

Kontakta Martin Johansson på tel 010-448 47 04 senast 27 mars 2013.  

Välkommen till Konradssons Kakels stora…

tjejkväll
7 mars kl 18.30

…njut av Italien

MÖLNDAL (EKLANDA)JOLENGATAN 21B 031-86 89 60

Läs mer på www.konradssons.com eller på www.facebook.com/konradssonskakel

KÖP BILJETT PÅ: Konradssons Kakel (Mölndal) , RBL (Frölunda torg) eller Elixia (Sisjön)

PRIS: 150 KR, OBS! BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER

Glenn Strömberg

KAKEL & INREDNING  |  MODE  |  MAT

VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

 

Hemtjänst för datorer
BOHUS. Ale kommun 
arrangerade ett eget 
Draknäste och lät UF-
företagen i Ale gymna-
sium presentera sina 
affärsidéer inför en 
lokal jury.

I samband med fru-
kostmötet på Klädkäl-
laren i onsdags fi ck 
Dobis Datorservice UF 
mottaga förstapriset.

2000 friska riksdaler.

Inför årets UF-mässa i Göte-

borg arrangerade Ale gym-
nasium ett tillfälle för UF-
företagen att öva sin presen-
tationsteknik. Inför en jury 
bestående av bland andra 
företagare från Ale kommun 
fick de också ta emot kon-
struktiv kritik.

Dobis Datorservice 
beskriver sin verksamhet 
som hemtjänsten är för äldre, 
fast deras målgrupp är dato-
rer.

– Idag finns det en dator i 
nästan varje hem, men alla är 

inte alltid överens med dem. 
Vi tillhör generationen som 
är uppväxta med dem och  
kan dem utantill. Det är bara 
att slå oss en signal så rycker 
vi ut, marknadsför vd Oskar 
Jangtoft företaget.

På frukostmötet inför 130 
företagare fick de ta emot en 
prischeck om 2000 kronor 
från Ale kommun för sin 
utmärkta presentation under 
draknästet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Vinnare! Dobis Datorservice UF vann förtroendet hos juryn för Ales lokala draknäste och 
belönades med 2000 kronor från Ale kommun. Pontuz Aronsson, David Ahl, Johan Kjelltoft 
och Oskar Jangtoft. Saknas på bild gör Gentian Gashi.


