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Ale, Nödinge, Östra Ängarne - bostadsrätter
Nu pågår försäljningen av ytterligare 24 nya bostadsrätter i Ale. Bo bekvämt med hiss 
och stor balkong eller uteplats i soligt västerläge – och möjlighet att påverka pris och 
månadsavgift. Välj bland 2-4 rok.
Lägenhetsvisning: 12 jan kl. 11 i nybyggda grannfastigheten Brf Aleäng, Torkels Kulle 2 
Kontakt: Lennart Olsson, tel. 0708-44 64 12, lennart.olsson@fastighetsbyran.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - radhus
Bo bekvämt i ett av våra 10 nya prisvärda radhus med äganderätt. Här bor du nära 
natur och badsjöar, samtidigt som du tar dig till innerstan på bara 17 minuter med pendeln.
Som alltid när Peab bygger köper du din bostad till fast pris utan budgivning.
Tomtvisning: 12 jan kl. 12-13 på Mejerivägen      
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93, daniel.folke@peab.se

Visning på söndag!
Vi    stora balkonger

Prisvärda
radhus!

Julgrans
plundring

Söndagen den 12 januari, kl 15-17
Folkets Hus, Nol

Tiden går fort och direkt efter helgerna är det dags för vår 
traditionella Julgransplundring. Det brukar vara en uppskattad 

tillställning. Ta med barn och barnbarn.

Musik och dans kring granen!

Servering, lotterier.

Godispåsar till alla barn, det kostar inget!

Anmälan till expeditionen: tel 0303-74 21 13 

eller e-post: sap.ale@telia.com

Musik: Vincent och Carina

t växa

Nödinge 
Ale Höjd
Planeras för 300-350 bostäder. 
Planläggning pågår och inflytt-
ning förväntas tidigast 2016-
2017.

Backa Säteri
Första etappen med 20  
bostadsrätter, precis färdigt.  
Andra etappen med 18  
bostadsrätter, bygge pågår. 
Inflyttning i juni 2014.

Södra Backa 
Planeras för 500 bostäder  
på höjden mellan Nödinge  
och Bohus. Förstudier pågår.
 
Backaområdet
Gammalt beslut, färdigt  
att bygga men ligger på is.

Gymnasiekullen
Planeras för omkring 100 
lägenheter i ett antal höghus. 
Har inte hamnat på plan- 
bordet ännu och innan man  
ger klartecken måste  
parkeringsfrågan lösas. 

Skepplanda
Prästgården
Planeras för 32 lägenheter i 
tvåvåningshus grupperade runt 
den gamla prästgården. Ska 
vara lättillgängliga och passa 
bland annat äldre personer.

Högstorp
(gärdet mitt emot Vadbacka 
gästgiveri)
Planeras för 20-30 villor och 
radhus. Står inför detaljpla-
neläggning.

Skepplanda Södra 
Planeras för 10-20 villor. På 
diskussionsstadiet. 

Skönningared
Planeras för 40-50 villor. 
Detaljplaneläggningen färdig, 
väntar på att komma ut på 
marknaden.

Älvängen 
Kronogården
Planeras för totalt 400 bostä-
der i form av lägenheter och 
villor. Man beräknar att färdig-
ställa två lägenhetsområden 
under 2014 med inflyttning 
under året och därefter blir 
byggtakten cirka 50 bostäder 
per år. 

Gamla busstorget
Planeras för ett höghus på 
mellan 9 och 11 våningar med 
ett 50-tal bostadsrätter samt 
butikslokaler på bottenplan. 
Detaljplanarbete pågår och 
väntas vara färdigt till hösten 
2014.

Gula Villan
(Göteborgsvägen) Planeras för 
ett 30-tal exklusiva bostads-
rättslägenheter. Detaljplanear-
bete pågår, planläggning av två 
flyglar inkluderat. 

Änggatan
Planeras för ett 40-tal koope-
rativa hyresrätter. Detaljplan-
arbete pågår och kan bli klart 
under våren 2014. 

Svenstorp
Planeras för 13 fristående 
småhus. Klart för byggnation, 
tomter finns till salu. 

Vikadamm
Planeras för 19 villor. Klart för 
byggnation, tomter finns till 
salu.


