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Grymt snyggt funkishus med 
låg driftskostnad!

På bara 25 min med bil från Göteborg når du detta fantastiska funkishus i 2 plan plus 
källare. Nyrenoverat, bl a kök och badrum. Högt läge i trevliga Nygård, 2 km från nya 
45:an och pendeltåget. Dessutom låga driftskostnader. Stort garage med inredningsbar 
övervåning. Trädgård som lämpar sig väl för egna odlingar. 106+67 kvm.

Välplanerat med riktigt  
bra läge!

Vi har glädjen att presentera detta optimalt planerade radhus i centrala Lödöse! Huset 
har ett av områdets bästa lägen med altan i söderläge och baksida mot skog och 
bergsparti. Huset är genomgående i gott skick och är perfekt för barnfamiljen med hela 
fyra st rejäla sovrum. Garage och förråd. Välkommen på visning! 134 kvm.

Pris 1.980.000:- som utgångspris. 
Visas 25/9. Skaven 133.

 Pris 1.395.000:- som utgångspris. 
Visas 24/9. S:ta Marias väg 4.
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22 års väntan snart över – nya Solgården tar form
ALAFORS. Efter 22 års 
långbänk förverkligar 
nu Svenska Stenhus bo-
stadsområdet Solgården 
i Alafors.

55 nya lägenheter 
byggs i fyra separata 
fastigheter.

De första 13 hyresrät-
terna är infl yttningskla-
ra i februari nästa år.

Finanskrisen i början av 
1990-talet skördade många 
offer och strandade framför 
allt en stor mängd bygg-
projekt. Ett av dem var Sol-
gården i Alafors. 1992 var 
bygglovet klart och egent-
ligen var det bara att sätta 
spaden i marken när räntan 
for iväg. Sedan dess har pro-
jektet fått vänta på sitt ge-
nomförande, men nu går det 
undan.

– Vi följer planen och 
allt går som det ska. När vi 
är klara med första huset är 

tanken att gubbarna bara går 
vidare till nästa etapp, säger 
byggherre, Emris Olsson.

Det mesta sker med egen 
personal, men självklart sys-
selsätts även många unde-
rentreprenörer.

Gynnar lokalt
– Vi försöker gynna de lo-
kala företagarna. Det är inte 
många utifrån och det känns 
väldigt roligt, menar Emris.

Samtliga 55 lägenheter 
byggs som hyresrätter, ett 
koncept Svenska Stenhus 

inte vill släppa.
– Bostadsrätter är för de 

som vill tjäna snabba peng-
ar. Vi har en annan idé och 
vill förvalta beståndet. Med 
tiden blir det lönsamt, men 
inledningsvis blir det alltid 
dyrare än förväntat, erkän-
ner Emris.

De 13 första nya lägen-
heterna är tvåor, treor och 
fyror. Totalt med de redan 
befi ntliga lägenheterna kom-
mer Solgården att inrymma 
78 lägenheter. Sista spiken 
beräknas slås i 2017.
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På väg upp för nya Solgården. De 13 första lägenheterna ska 
vara klara i februari 2015. Nathalie Wilhelmsson är något så 
ovanligt som en kvinnlig målare, något Emris Olsson är stolt 
över.

Så ska det kompletta området se ut när Svenska 
Stenhus är färdiga. 2017 ska 55 nya lägenheter vara 
färdiga, men redan i vinter är de 13 första klara.


