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mför sin fina MGA från 1958 som röstades fram till vinnarbil.

Cyklar för hela slanten. Familjen Pettersson som fyndat en cykel på vårmarknaden hade sedan 
också turen i lottdragningen och vann el-cykeln. På bilden ses mamma Therese med sönerna 
Melwin, 5, och Jan 2,5 år.

Dansstudion bjöd på 
dansuppvisning med 
deltagare i varierande 
åldrar.

Från Högstorp till Garverivägen i Älvängen är det inte långt, men med ett hus på flaket gäller 
det att planera transporten noga. 

Mäktig husfl ytt

EXTRAÖPPET
1 MAJ KL 11.00 – 14.00 &  

SÖNDAG 4 MAJ KL 11.00 – 14.00

         SE FLER ERBJUDANDEN PÅ WWW.ALVANGENSCYKEL.SE

ÄLVÄNGENS CYKEL
NU ÄVEN

WEBSHOP!

ÅTER I  
LAGER! 

MONARK SOFIA 
3-vxl damcykel. Alu-ram, godkänt 
lås, korg, kjolskydd, navgenerator 
till belysning. Färger röd, svart och 
rosa. Självriskeleminering.
REK PRIS 4.995:-

CRESCENT EL-ASSISTERAD 
CYKEL 2014
Aluminiumram, godkänt lås, belysning,  
justerbar styrstam, 3-vxl Shimano  
Nexus växelsystem, däck 40-622  
med punkteringsskydd, 36volts  
litium/ion batteri, 250watt el-motor.
Laddningstid 5 timmar. Fulladdat  
batteri räcker ca 3-5 mil beroende  
på terräng m.m.
REK PRIS 13.295:-
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ÄLVÄNGEN. Det märks när fl yttkar-
len, Tommy Nylundh, är igång.

I tisdags fi ck ett bostadshus i 
Högstorp i norra Älvängen en ny 
adress.

Med en trailer förfl yttades det 10 
x 17 meter stora huset en knapp 
kilometer till Garverivägen.

Nog för att det är tid att rulla ut husvagnen, 
men många höjde nog lite extra på ögonbry-
nen när Tommy Nylundh lastade upp huset 
i Högstorp och rullade ut på lokalvägen. 
Lasten beräknades väga någonstans mellan 
50 och 60 ton. Huset var ett av de sista som 
Trafi kverket löste in i samband med vägut-
byggnaden. Numera ägs huset av Tommy 
Nylundh själv och mäklaren Lars-Inge Pet-
tersson. Bakom tidigare Lamphuset i Äl-
vängen har de iordningställt en tomt.

– Huset får ett perfekt läge och vi hoppas 
kunna sälja det i sommar. Det är i ett väldigt 
fi nt skick, säger Nylundh som inte tyckte 
uppdraget var särskilt märkvärdigt.

– Nej, vi har som ni vet åtagit oss större 
uppdrag.

Han hänvisar bland annat till vintern 
2010, då han fl yttade tre hyreshus med to-
talt 26 lägenheter från Änggatan i Älvängen 
till Lödöse. Varje hus vägde 200 ton.

– Det var ett mer spännande uppdrag, 
där det fanns mycket att ta hänsyn till. Att 
uppdragen är begränsade beror främst på 
att man inte tror att det är möjligt att fl ytta 
hus såsom vi gör. Vad vi också ägnar oss åt 
mycket är att räta upp hus. I Surte var vi 
senast och lyfte upp ett hus till rätt nivå, be-
rättar Tommy Nylundh.
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