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Det är vi
som är
Axelssons!

Mer än bara mäklartjänsten. 

Kontakta oss:  

Gedigen 60-talsvilla i  
bra skick! 

Välkommen till denna gedigna 60-talsvilla 
i Lilla Edet. Här är mycket gjort såsom 
omlagt tak, nyare fönster, två helkaklade 
badrum samt renoverat kök. Villan är 
i mycket gott skick med plats för hela 
familjens behov. Inglasat uterum och 
soldäck i söderläge. Garage. En villa som 
ska ses på plats. 147+54 kvm. 

Pris 1.575.000:-  som utgångspris.
Visas 4/5. Solgatan 26.
Henrik Kjellberg  0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Mitt i centrum! 

Här har vi förmånen att få förmedla 
försäljningen av denna villa i centrala 
Älvängen! Idag rymmer villan två st 
lägenheter om ca 180 och 70 kvm. 
Hela huset får disponeras av ny ägare. 
Låga driftskostnader genom bergvärme. 
Nyare tak och fönster. Huset ska ses och 
upplevas på plats - välkommen på visning! 

Pris 3.200.000:- som utgångspris.
Visas 4/5 och 5/5. Göteborgsv. 85.
Henrik Kjellberg  0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Lilla
 Edet

Älvä
ngen

Letar ni efter drömboendet på landet? 

utsikt över landskapet och älven, rymligt 
och rejält hus med många trevliga 
inredningsdetaljer, gäststuga, vinkällare 
och dessutom en stor ekonomibyggnad. 
Välkommen hit! 110 kvm. 

Pris 1.495.000:- som utgångspris. 
Visas 4/5 och 6/5. Torp 178.
Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se

Skogs- & 
jordbruksfastighet!

Vi på Axelssons Fastighetsbyrå är stolta 
över att få förmedla denna välarronderade 
skogs & jordbruksfastighet om ca 43 ha 
med virkesförråd om ca 6393 m3sk. Ett 
sällsynt tillfälle att förvärva en mycket 
välskött fastighet som varit i en familjs ägo 
sedan 1949. Bostad & ekonomibyggnad 
i behov av modernisering. Välkommen! 
80+50 kvm. 

Pris 3.500.000:- som utgångspris.
Visas 10/5. Alsbo 650.
Henrik Kjellberg  0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Hjärt
um

Skepplan
da

Ett riktigt smultronställe!

Drömmer ni också om ett litet 
smultronställe att ladda batterierna på? 
Här på höjden får själen ro, bäcken 
nedanför porlar, man har underbar utsikt 
över landskapet. Vitsipporna och de 
stora ekarna gör trädgården lättskött. 

gäststuga att hysa in svärmor i. Välkomna 
hit! 54 kvm. 

Pris 495.000:- som utgångspris. 
Visas 4/5. Bästorp 364. 
Maria Karlsson Mobil: 070-2406330 
maria@axelssonsfast.se

En villadröm utöver det 
vanliga!

Vi har fått förmånen att förmedla denna 

Villan, som byggdes -92 med hög klass 
och kvalité, rymmer hela familjens behov 
av både rum och sällskapsytor. Bästa läget 
på återvändsgata med både skog och 
lekplats inpå knuten. Ett hus som ska ses 
och upplevas på plats! 167 kvm. 

Pris 3.100.000:-som utgångspris. 
Visas 4/5. Solhöjdsvägen 30C
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Nygår
d

Älvä
ngen

Charmigt hus med gott  
om plats!

1,5 plans villa med källare! Härligt högt 
läge med utsikt i mysiga Alafors. Fyra 
sovrum och vardagsrum med kakelkamin. 
Bergvärme. Gång- och cykelavstånd till 
bad, Sjövallen och Furulundsparken. 
Mycket charm som ska ses på plats!  
140+100 kvm. 

Pris 1 995.000:- som utgångspris. 
Visas 5/5. Brobacken 6. 

Alafo
rs

Prisvärt boende! 

Här erbjuds denna trivsamma villa med 

för egen prägel då villan har behov av 
uppfräschning/renovering. Hel källare med 
gott om utrymme för hobby och förvaring. 
Nyare tak och badrum. Garage med 
smörjgrop. Ett mycket prisvärt boende 
som ska ses på plats!  85+79 kvm. 

Pris 1.395.000:- som utgångspris.
Visas 5/5. Påvels Väg 6.
Henrik Kjellberg  0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Skepplan
da

Ale kommun vill utnyttja möj-
ligheterna med molntjänsten 
Offi ce 365 i skolan och samti-
digt skydda elevernas integri-

tet. Därför begärde Ale kom-
mun själva en granskning av 
molntjänsten. Microsoft har 
hela tiden varit positiva till 

granskningen och har stöttat 
Ale kommun genom hela pro-
cessen. 

– Bakgrunden är att det 
fl orerade rykten i höstas om 
vilken/vilka molntjänster som 
var godkända utifrån PUL. Vi 
fi ck ingen klarhet i detta utan 
kontaktade då DI.Vi såg inte 
att vi kunde rulla ut Offi ce 365 
innan vi hade fått klart att våra 
elever och pedagogers moln-
data hanterades på rätt sätt. 
Det vill säga ha klart var datan 
lagras, hur datan hanteras och 
vad den används till. Om inte 

kommunerna följer Sveriges 
lagar, regler och förordningar, 
vem ska då följa dem? DI har 
rett ut de olika avtalen som 
har granskats, säger Per-Erik 
Lundahl.

Ale kommun menar att 
samarbetet med Microsoft har 
varit föredömligt liksom stö-
det från SKL.

– Jag ser detta som ett bra 
exempel på hur vi jobbar med 
kunden för att kunden ska 
kunna garantera sina använ-
dares integritet, säger Ma-
thias Strand, chefsjurist på 

Microsoft Sverige.
Därför vill Ale kommun 

använda Offi ce 365 i skolan.
– Vi ser en möjlighet att 

stödja lärarnas pedagogiska 
arbete, lagra pedagogiskt ma-
terial och möjliggöra kommu-
nikation mellan användarna. 
Det i sin tur kommer att ef-
fektivisera och hålla kostna-
derna nere, säger Per-Erik 
Lundahl.

– Molntjänster är effekti-
va, lättillgängliga och ett stöd 
i arbetet, framförallt för Ale 
kommun där samtliga elever 
har en egen dator. Vi är unika 
i Sverige genom vår imple-
mentering och användning 
av IT i skolan. Satsningen 

har inte bara innefattat da-
torer utan även en noggrann 
IT-struktur, program och 
utbildning för lärare och pe-
dagoger inom kommunen, 
för att säkerställa att tekniken 
bara är ett stöd och används 
på ett integrerat och struktu-
rerat sätt inom utbildningen, 
säger Elena Fridfelt (C), Ut-
bildningsnämndens ordföran-
de Ale kommun.

– Vi går nu vidare med ar-
betet att införa molntjänster 
även i andra verksamheter i 
Ale kommun och fortsätter 
att bryta mark för framtiden, 
säger Christina Larsson, IT-
chef i Ale kommun.

ALE. Computer Sweden rapporterade den 28 januari 
2014 att Datainspektionen granskar Ale kommuns 
användande av molntjänsten Offi ce 365. 

Idag (läs måndag), offentliggjordes att Ale kommun 
kan implementera lösningen för kommunens alla sko-
lor som planerat.

– Vi är oerhört lättade över att vi tryggt kan gå vida-
re med våra planer att implementera Offi ce 365 i kom-
munen. Det är glädjande att vi fått så positiv feedback 
på vår risk- och sårbarhetsanalys och att vi kan visa 
att vi sätter våra elevers integritet i första hand, säger 
IT-strateg Per-Erik Lundahl.

Ale kommuns datasäkerhet applåderas


