
alekuriren  |   nummer 28  |   vecka 33  |   201312

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!

Fin gård med stora möjligheter!

Här har vi förmånen att kunna erbjuda denna fantastiska 
gård med otroliga möjligheter för den djur och 
naturintresserade! Bostadshuset är i mycket gott skick 
med bla nyare kök och genomgående ljusa ytskikt.
Fina ekonomibyggnader, betesmark och två uppvärmda 
hundgårdar. 9 ha skog medföljer. Ska ses! 126 kvm. 

Pris 2.500.000:- som utgångspris.
Visas 17/8. Ring för tidsbokning.
Adress Östentorp 345.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Vinterbonat fritidshus med vacker 
bergstomt!!

Vackert ombyggt litet hus precis invid Hältorpssjön och 
skogen. Tillhörande gäststuga, inredd och med bastu. 
Tomt på berg, mycket välskött och möjlighet att bygga. 
Huset har braskamin och härlig altan med tak. Måste ses! 
Välkommen! 55+24 kvm. 

Pris 1.185.000:- som utgångspris.
Visas 14/8. Mail eller sms för bokning. 
Adress Hältorp 310.
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Perfekt för barnfamiljen!

barnfamilj kan önska; många och rymliga rum, stor altan i 
söderläge, staket runt hela tomten, lekstuga, vattenburet 
värmesystem med låga driftskostnader med egen
ved och stort garage. Välkommen hit! 142+100 kvm. 

Visas 22/8 & 25/8. Ring för bokning.

Maria Karlsson 070-240 63 30

Lättskött enplansvilla på landet!

Lättskött enplansvilla i fritt härligt läge på landet med 
uterum och altan. Bra planlösning med tre sovrum. 
Det ena med egen klädkammare och badrum med 
bubbelbad. Öppen trädgårdstomt. Vidhängande 
garage med förråd och extra carport. Gäststuga som är 
vinterbonad. Ett tillfälle - måste ses! 133 kvm. 

Visas 14/8. Mail eller sms för bokning. 
Adress Hult Aspdalen 525.
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Fräsch 30-tals villa!

Här får man mycket hus för pengarna! Fräsch 30-tals villa 

en lagom stor trädgård med fruktträd och syrenbuskar. 
Välkommen hit! 120+50 kvm.

Visas 22/8 & 25/8. Ring för bokning.
Adress Norra Granliden 1. 
Maria Karlsson 070-240 63 30

Nybyggt med låg boendekostnad!

Helt nybyggt hus med mycket låg boendekostnad! Högt 

älven. Huset erbjuder kök och vardagsrum i öppen 
planlösning, två - tre sovrum samt ett rymligt badrum
med tvättmaskin. Endast 500 meter till skola.  96 kvm. 

Visas 20/8. Ring för tidsbokning.
Adress Ivarslund 31.
Sanna Markström 0702-25 33 54
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Den ekonomiska utveck-
lingen blev inte vad GEF 
hade hoppats på och av den 
anledningen begärde man sig 
i frivillig likvidation.

– Eftersom kommunen 
gått in som en säkerhet och 
garant i hallprojektet kändes 
det tråkigt att bara lägga ned 
verksamheten. Kultur- och 

fritid tar över ansvaret för 
Lödöseborg fullt ut från och 
med årsskiftet, säger Eva 
Lejdbrandt.

– Resonemang förs just 
nu om hur det ska fung-
era fram till dess. Det mesta 
tyder på att vi ger LN 70 
HC ett driftsbidrag och att 
föreningen stöter till med 
lika mycket själva, genom att 
hyra ut istider fram till den 
sista december.

Leifab är fastighetsägare 
medan kultur- och fritid 

ska ombesörja uthyrningen. 
Från och med 2014 finns det 
pengar anslagna i budgeten 
för driften av ishallen.

– Vi kommer att föra dis-

kussioner under hösten för 
att få klarhet i hur finan-
siering och uthyrning ska 
lösas på bästa sätt efter den 
1 januari. Det gäller att få en 

hållbar hantering över tid, 
avslutar Eva Lejdbrandt.

JONAS ANDERSSON

Lilla Edets kommun tar över ansvaret för Lödöseborg från Gårdahallens Ekonomiska Fören-
ing som begärt sig i frivillig likvidation.  

Kommunen tar över
ansvaret för Lödöseborg
LÖDÖSE. Gårdahallens Ekonomiska Förening 
lyckades inte få ekonomin att gå ihop.

Detta innebär att Lilla Edets kommun tar över 
ansvaret för Lödöseborg.

– Överlåtelsen beräknas bli klar den här veckan 
och om allt går som det ska har vi is i hallen i 
månadsskiftet augusti-september, säger Eva 
Lejdbrandt, kultur- och fritidschef i Lilla Edets 
kommun.


