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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!

Härligt gavelradhus i populära 
Backa Säteri!

Nu kan vi erbjuda ett gavelradhus i populära Backa Säteri i 
Nödinge. Välkommen till ett mycket smakfullt radhus med 
vackra färgval genomgående. Idag med tre sovrum och 
två badrum. Härlig utsida genom att det är en gavel. Extra 
friggebod och carport med förråd. Måste ses! 116 kvm. 

Pris 2.990.000:- som utgångspris. 
Ring för bokad visning 17/3 och 19/3.
Adress Patron Ahlmanns Allé 13. 

Väldisponerad villa!

Med ett mycket bra läge i södra delen av Surte 
erbjuder vi denna otroligt väldisponerade villa. Villan är 
genomgående i mycket gott skick och erbjuder lyx såsom 
pool och helkaklade våtutrymmen. Härlig utemiljö

det under 10 min in till Gbg city. Välkommen! 152 kvm. 

Pris 3.300.000:- som utgångspris. Bokade 
visningar.

Nödinge
Surte

 

Se gärna våra 
samtliga 44 objekt 

på vår hemsida!

www.axelssonsfast.se

Besök hemsidan 

Gå in på hemsidan HittaHem.se och gå vidare 
till ”Sök & Bevaka - snart till salu”.

gång i Ale/Lilla Edet. 

och en i Alafors!

Hemsida snabbt, 
enkelt, prisvärt!

Att skaffa hemsida idag behöver varken 
vara svårt, dyrt eller tidskrävande
En väl utformad hemsida är ett av de absolut 
effektivaste sätten att nå kunder och leverantörer.
Slipp allt krångel, onödiga utgifter och bortkastad tid.
Låt oss på Alekuriren hjälpa dig med din 
marknadsföring på nätet så kan du ägna dig åt annat…

Ring oss gärna om du vill veta mer:

0303-333 734


