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Det är vi som 
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Smakfullt med bra planlösning!

Välkommen till detta vackra hus med mycket bra 
planlösning. 1 1/2-plans villa i populära barnvänliga 
Maden med öppen planlösning mellan kök och 
vardagsrum. Smakfullt inrett och täljstenskamin i 
vardagsrummet. Bra ytterläge i området. Med nya 
E45:an och pendeln tar man sig lätt till t ex Göteborg. 
Välkommen hit! 113 + 8 kvm. 

Pris 1.825.000:- som utgångspris.
Visas 30/5 & 2/6. Ring för bokning. 
Adress Vårlöksvägen 11.

Mycket trivsam enplansvilla!

Enplansvilla i mycket trivsamt och barnvänligt område. 
Tre sovrum + sovloft. Stort vardagsrum med braskamin 
och vackert matrum. Härlig altan med pool. Soligt 
läge och fantastisk utsikt. Mycket är nytt t ex tak och 
fönster. Bergvärme. Bra läge, längst in på gatan, nära 
skolor, centrum och 2 min med buss till pendeln. 
Gäststuga. 140 + 40kvm. 

2.700.000:- som utgångspris. 
Visas 26/5 och 28/5. Ring för bokad visning.
Adress Olof Persvägen 23. 

Välplanerad villa i Backa Säteri!

Välkommen till denna välplanerade bostad i 
populära Backa Säteri där vi äntligen kan erbjuda en 
bostadsrättsvilla i dessa trivsamma kvarter med
närhet till golfbana, Vimmersjön & Ale torg. Hög 
standard med genomgående parkettgolv och 
vattenburen golvvärme. Allt bekvämt samlat
på ett plan. Första eller sista villan? 109 kvm.

Pris 1.695.000:- som utgångspris. 
Visas 26/5 & 28/5. Adress  Hägers Gränd 16
Maria Karlsson  070-2406330.
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Torp i Bohus/Måhult!

Tillfälle för den trädgårdsintresserade att ha en liten 

Fågelkvitter, kantareller på sensommaren samt lugn 

Pris 195.000:- som utgångspris. 
Arrendeavgift 6660:-/år.
Visning 30/5. Ring för tidsbokning.
Maria Karlsson 070-2406330

Torp i solig glänta - 
strax utanför Lödöse!

Längtar du också efter lugnet på landet, fast vill ha nära 

i solig glänta, perfekt för dig som vill ha en lättskött 
trädgård och låga månadskostnader. 60 kvm+sovloft. 

Pris 795.000:- som utgångspris.
Adress Eckerna Nordgården 218.
Visning 27/5 kl 17-18:00, ring för bokning.
Maria Karlsson 070-2406330

Härligt läge på landet!

Livet på landet är underbart om man har en rejäl välskött 
villa, lagom stor, solig trädgård, härliga altaner och ett 

förråd, ett dubbelgarage med elportar, vattenburet
värmesystem, hundgård och ett litet stall. Välkommen 
hit och njut av lugnet. 160 kvm. 

Pris 2.395.000:- som utgångspris.
Adress Hålan Berget 210.
Visning 26/5 kl 16-17.Ring för bokning
Maria Karlsson 070-2406330
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Se gärna våra 
samtliga 68 objekt 

på vår hemsida!

www.axelssonsfast.se

Bygga eget hus?
V

direkt offert från vår samarbetspartner A-hus.

Ring eller maila oss
0303-74 66 90


