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ADRESS IDROTTSVÄGEN 8B, VÅN 2/2 BOAREA CA 55.5 M²

2 ROK ACCEPTERAT PRIS 685 000 KR AVGIFT 2 517

KR/MÅN VISAS TI 18/3 17.30-18.30 RING OCH BOKA

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BR 2 ROK - NORRA SURTE
Välkommen till denna trevliga och inflyttningsklara lägenhet

i norra Surte. Liten,omtyckt förening med god ekonomi. Låg

månadsavgift. Ett lugnt område men ändå nära centrum.

ADRESS SPIREAGRÄND 3 BOAREA CA 130 + 40 M² / 7 ROK

TOMTAREA 1305 M² ACCEPTERAT PRIS 2 375 000 KR

VISAS SÖ 16/3 14.00-15.00 RING OCH BOKA

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

FRILIGGANDE VILLA - BOHUS
Välskött villa i populärt område i Bohus. Nära skog och

natur och med populär badsjö inte alltför långt bort.

Belägen i ett lugnt område i slutet på återvändsgata.

Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

ÄLVÄNGEN. En ny skön-
hetssalong har öppnat.

Förra måndagen hade 
Ale Klinik premiär.

– Vi har fått en väldigt 
bra start och efterfrå-
gan på den här typen av 
verksamhet tycks vara 
stor i kommunen, säger 
Jewan Aziz, en av tre 
hudterapeuter.

Ale Klinik har öppnat i före 
detta Studio 4, som har flyt-
tat sin verksamhet till Han-
delsplats Älvängen.

– Då blev de här lokalerna 
tomma och därför beslutade 
jag mig för att renovera dem 
och öppna en skönhetssa-
long. Det är 120 kvadratme-
ter, men vi har möjlighet att 
växa, säger Delshad Josef.

Ale Klinik utför behand-
lingar från topp till tå. Fil-
lers, piercing, manikyr, vax-
ning och ansiktsbehandling 
nämns i marknadsföringen.

– Jag vill också slå ett slag 
för microdermabrasion, som 
är tämligen nytt på markna-
den. Det innebär att man sli-
par bort döda hudceller och 
lyfter fram fräsch, föryngrad 
hud. Det används bland an-
nat på akne, fläckig hud, ärr 
och solskadad hud, säger 
Jewan som parallellt med Ale 
Klinik driver en skönhetssa-
long inne i Göteborg.

– Konceptet är detsamma 
här som där. Jag vet att det 
fungerar.

Målgruppen?
– Det är alla. Många tror 

att det bara är kvinnor som 
besöker skönhetssalonger, 
men så är det inte. Smärtfri 
hårborttagning med laser är 
populärt bland män. Även 
piercing, ansiktsbehandling 

och fotvård är vanligt före-
kommande bland våra man-
liga kunder, avslutar Jewan 
Aziz.

JONAS ANDERSSON

Ale Klinik har öppnat i de lokaler där Studio 4 höll till tidigare. 
Jewan Aziz är en av salongens tre hudterapeuter.

Ny skönhetssalong i Älvängen
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Ring Carina Berntsson tel 010-448 27 87 eller gå in på vår hemsida www.boklok.se/vattarna

Nu är vi här igen – bo klokt i Älvängen!
Vi har nu ytterligare ett BoKlok område i Älvängen, 
Brf BoKlok Vättarna. Här har vi prisvärda lägen-

och fyror, alla med balkong eller altan ut mot den 
grönskande trädgården. 
sommaren 2015.

Nu är det först till kvarn som gäller och på vår 
hemsida www.boklok.se/vattarna ser ni vilka 

Prisexempel:  
2 RoK om 53 kvm. Månadsavgift 3.000 kr/mån.
Insats ov 745.000 kr och bv 875.000 kr. 

3 RoK om 70 kvm. Månadsavgift 3.964 kr/mån.  
Insats ov 965.000 kr och bv 1.165.000 kr. 

4 RoK om 81 kvm. Månadsavgift 4.522 kr/mån.  
Insats ov 1.175.000 kr och bv 1.375.000 kr. 

Nu 
säljer vi 
för fullt!


