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ÄLVÄNGEN. Någon gång 
under helgen den 4-5 
maj har någon brutit 
upp Bengt-Olof Fogel-
marks tanklock och 
försökt stjäla bensin 
ur bilen som stod på 
pendelparkeringen.

Han vill nu uppmärk-
samma andra och se 
om det är fl er som rå-
kat ut för samma sak.

Det var ingen rolig överrask-
ning som väntade Bengt-

Olof Fogelmark från Tus-
sebo när han kom med tåget 
till Älvängen efter en helg 
på landsstället. I ett försök 
att stjäla bensin hade någon 
brutit upp tanklocket på 
bilen som stod på pendelpar-
keringen på älvsidan.

Någon har brutit bort 
och förstört fästena till tan-
klocket. Ändå har man inte 
kunnat få med sig något och 
det tycker jag är viktigt att nå 
ut med. De flesta nyare bilar 
är nästan omöjliga att slanga 

bensin ur, så det är ingen 
idé att försöka. Konsekven-
serna blir bara att bilägaren 
får betala dyra pengar för att 
reparera skadorna. 

Han har polisanmält hän-
delsen och vill nu göra andra 
uppmärksamma på det som 
hänt. 

Det är så ruttet och så 
onödigt, säger han avslut-
ningsvis.

Dyrt att laga. Bengt-Olof Folgelmark fi ck en otrevlig överraskning när han skulle hämta sin 
bil som stod parkerad på pendelparkeringen på älvsidan i Älvängen.

Fick tanklocket uppbrutet 
på pendelparkeringen
– Nu vill Bengt-Olof göra fl er uppmärksamma
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Det är vi som 
är Axelssons!

Trivsam funkisvilla i gott skick!

Välkommen till denna otroligt trivsamma funkisvilla i populära 
Surte! Huset är mkt välskött och i gott skick men erbjuder ändå 
stora möjligheter att sätta sin egen prägel. Hel källare med gott 
om plats för förvaring och hobby. Nyare badrum och kök. En 
perfekt familjevilla som ska ses och upplevas på plats! 
122+60 kvm. 

Pris 1.975.000:- som utångspris. 
Adress Göteborsvägen 131. Visas 19/5 & 21/5.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Älvängens bästa läge?

Välkommen till detta fantastiska hus med högt och fritt läge 
i centrala Älvängen! Villan är genomgånde renoverad på ett 
mkt smakfullt sätt. Tillbyggnaden fr 2005 har stora härliga 
fönsterpartier med underbar utsikt över Älvängen och Göta Älv. 
Hela 170 kvm boarea. Källare med två garage. Unikt hus som 
ska ses på plats! 170 kvm. 

Pris 3.700.000:- som utgångspris. 
Adress Klippvägen 28. Visas den 16/5.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Surte
Älvä

ngen Se gärna våra 
samtliga 62 

objekt på vår 
hemsida!

www.axelssonsfast.se

Bygga 
eget hus?

kan nu även få direkt offert från vår 
samarbetspartner A-hus.

Ring eller maila oss
0303-74 66 90

Gäller t o m 19 maj 2013, med reservation för slutförsäljning

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00, 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00

 Stor ampel 

169:-

VÅRFEST!
från

4 för 100:-
Afrikansk Margurit

4 för 100:-
Pelargon


