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Flytta med Länsförsäkringar

www.lansfast.se 

Länsdeklarerad betyder att 
bostaden är besiktad innan 
försäljning

BOSTADSRÄTTS- 
LÄGENHET- BOHUS

Ljus och fin lägenhet som genomgått 

en del renoveringar de senaste åren. 

Låg avgift, egen parkering och balkong i 

sydvästläge. Centralt belägen med närhet 

till tågpendeln.

ADRESS: BYVÄGEN 12A

BOYTA: 79 KVM/ 3 ROK

VÅNING: 3/3, HISS FINNS EJ.

AVGIFT: 2 682 KR/MÅN INKL. VÄRME, EL, 

VATTEN, KABEL-TV, PARKERING.

ACC. PRIS: 750 000 KR

VISAS: TO 15/8 18:30-19:30 RING/MEJLA 

FÖR BOKNING

MÄKLARE: FREDRIK HELLBERG 

TELEFON: 0303-331642

BOSTADSRÄTTS- 
LÄGENHET- BOHUS

Välkommen till denna trevliga 2:a med ett 

bra läge i området. Balkong i västerläge 

och med fri utsikt. Centralt med närhet 

till tågpendeln som tar dig in till Göteborg 

på ca 10 min.

ADRESS: ALKALIEVÄGEN 11A

BOYTA: 54,5 KVM/ 2 ROK

VÅNING: 2/3, HISS FINNS EJ.

AVGIFT: 3 058 KR/MÅN INKL. VÄRME, 

VATTEN, KABEL-TV.

ACC. PRIS: 625 000 KR

VISAS: TO 15/8 17:00-18.00 RING/MEJLA 

FÖR BOKNING

MÄKLARE: FREDRIK HELLBERG 

TELEFON: 0303-331642

BOHUS. Nu på söndag 
invigs naturstigen i 
Vinningsbodalar.

Bilburna besökare får 
ställa bilen på pendel-
parkeringen i Bohus 
Centrum och däref-
ter gående ta sig till 
Bäckvägens vändplats, 
där det efter ett kort 
invigningstal erbjuds en 
guidad tur till Björkärrs 
äng.

– Stigen är en riktig 
pärla som nu gjorts 
mer tillgänglig, förkla-
rar Pelle Dalberg.

På naturstigen i Vinningsbo-
dalar vandrar man genom en 
av Ale kommuns bäst beva-
rade ädellövskogar med alm, 
ask, bok, ek, lind, lönn och 
hassel. På ena sidan slingar 
sig Almekärrsbäcken i en 
djup ravin med sandbankar, 
forsar och lugna ström-
sträckor. På andra sidan reser 
sig en brant urbergsvägg.

– Försommaren är egent-
ligen den absolut vackraste 
tiden att besöka området, 
men jag vågar utlova en rik-
tigt fin naturupplevelse på 
söndag också, säger Pelle 
Dalberg.

Sträckan som ska tillryg-
galäggas från Bäckvägen till 
Björkärrs äng mäter cirka 

en kilometer. Invignings-
gästerna kommer sedan att få 
ta sig tillbaka samma väg.

– När vi kommit fram till 
Björkärrs äng bjuds det för-
friskningar i form av kaffe 
och bulle.

Gångtiden är beräknad 
till cirka 40 minuter. Tanken 
är att vandra långsamt och 
insupa naturens atmosfär.

– Vi går oavsett väderlek. 
Framkomligheten är god då 
ett antal eldsjälar, med Dag 
och Ann- Marie Andersson 
i spetsen, har lagt ned otaliga 
timmar för att förbättra till-
gängligheten. Stigen är för-
sedd med spänger och utlagt 
spån som förhoppningsvis 

ska öka intresset för denna 
vackra och tätortsnära slinga. 

Göran Åkerlund från 
Bohus har kommit med idén 
till stigens upprustning, lagt 
upp hemsidan samt skött 
allt administrativt arbete 
för detta projekt, där mate-
rialet finansierats av EU. Allt 
arbete har däremot skett helt 
ideellt.

– Ett stort tack till markä-
garna som ställt sig mycket 
positiva till projektet.
Mer information finns på 
www.naturait.se/vinningsbodalar.

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På söndag sker invigningen av naturstigen i Vinningsbodalar. Området bildar en upplevelserik 
naturskog med mycket död ved och en omväxlande fl ora.                            Foto: Pelle Dalberg

Vacker granspira.         Foto: Pelle Dalberg

Naturstig invigs i Bohus

ÖPPET

7-23 
ALLA DAGAR

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Älvängen  |  0303-74 80 40

Matbutiken i Älvängen

NY FISKBIL 
I ÄLVÄNGEN!

Christer Olsson från Öckerö

FISKBILEN HAR ÖPPET:

TISDAG, TORSDAG OCH FREDAG 9-18

Välkommen önskar ICA Supermarket!


