
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Köpes fina begagnade fiskenät 
samt stockar och huggkubbar.
tel. 0303-33 80 34

SÄLJES

Eldriven hydr. Vedklyv med 
stativ. Obef använd. 1700:-
tel. 0303-74 66 54

Kanin bortskänkes med bur. 
Dvärgvördur. Han står ute året 
runt. På grung av flytt kan vi 
inte ha kvar han.
tel. 0739-14 46 65

Ö HYRA

Lägenhet. Par önskar hyra 2:a i 
Ale eller Kungälv. Max hyra 4500
tel. 0735-35 28 28

SÖKES

Sökes garage/lokal ca 25kvm. 
Renovering av möbler / ej sprut-
lack.
tel. 0738-70 27 96

Söker en snäll och go dag-
matte till Cirkus i Alafors/Nol. 
Han tycker om att bli klappad 
och ompysslad snarare än långa 
promenader. Han är en sagolikt 
snäll liten hund. Extra plus om 
du är hundvan. Start omgående.
tel. 0763-20 77 80

ÖVRIGT

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 15/6, 15/7, 
13/8, 12/9, 12/10, 10/11, 10/12. Info 
via:
moderjordnatverket@gmail.com

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden.
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att läsa 
en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Datorhjälp på plats. Virussane-
ring, uppkoppling till internet,
installation av programvara,
seg dator eller totalkrasch,
ominstallation, utbildning,
optimering av hårddisk.
tel. 076-245 33 44 Tomas
www.datatomas.se

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt döds-
bon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bil köpes. 95-08. Allt av 
intresse. Mindre defekter ej 
hinder. ring för snabb smidig 
affär. 
tel. 0762-06 62 58

Framkall dina digitala bilder 
över nätet och hämta ut bil-
derna hos oss. Öppet må-fr 
10-18; lö 10-13. Bomans Foto, 
Nytorget , Kungälv. 
tel. 0303-21 11 51
www.bomansfoto.se

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
Dräneringar. Trädfällning, 
Beskärning av Träd o Buskar.
Nyanläggning och Höststäd av 
Er Trädgård.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdra-
get. Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50%
Bygg, måleri,tapetsering, golv, 
el-behörighet, städ, trädgård 
m.m. Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Sprutlack av köksluckor
20% Rabatt, fria hembesök & 
kostnadsförslag. F-skatt finnes.
tel. 0738-70 27 96

Vi utför service / reparatio-
ner på din bil.

Montering & balansering – Hjul-
skifte – Däckförvaring - Kam-
remsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181

Hushållsnära tjänster
Allt i städ. Privat och företag. 
Flera år i branchen. Innehar 
F-skattsedel, kolektivavtal, 
ansvarsförsäkring. Kontakt:
Tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se
www.spev.se

IB redovisningsbyrå
När ni behöver hjälp med 
löpande bokföring, momsde-
klarationer, löner, fakturering, 
bokslut eller andra ekonomiad-
ministrativa tjänster. Innehar 
F-skattsedel. Vi finns i Surte.
Tel. 0707-68 09 46
el. 031-98 04 55

Guldbanken.se
Vi köper ert GULD till Sveriges 
högsta dagspris! Ni kan beställa 
Guldpaket på www.Guldban-
ken.se
Eller besöka oss.
Johanssons Ur Guld
Göteborgsvägen 53
46331 Lilla Edet
Tel 0520-650382

Allt inom trädfällning och 
undanröjning. Stort som smått.
Låga priser.
F-skatt & försäkring.
tel. 0765-76 17 29

Personliga barnpresenter för 
alla tillfällen. Skyltexpressen 
designar väggdekor, barnvagns-
skyltar med 3M reflex -orginalet 
och personligt broderade baby-
filtar, handdukar och haklap-
par med namn och datum. Våra 
produkter är en perfekt min-
nesgåva till dopet, födseln eller 
kalaset som glädjer både barnet 
och föräldrarna. Leveranstiden 
är 2-4 vardagar, frakten endast 
19 kr och det tillkommer ingen 
avgift för faktura eller kortbe-
talning. Beställ dina presen-
ter hos oss enkelt och bekvämt, 
direkt hem till dig. Välkommen 
in till vår webbutik för priser 
och utbud!
www.skyltexpressen.se
info@skyltexpressen.se

Alafors Brodyr & Design
Maskinbrodyr utföres på det 
mesta av textil och ger en håll-
bar och elegant märkning. 
Kläder, hästtäcken, väskor, 
kepsar, handdukar, gardiner, 
dopklänningar mm. Stort utbud 
av brodyrmönster och typsnitt 
finns eller kom med din egna 
logga eller design. Fina och 
unika dop-, bröllops-, och födel-
sedagspresenter. Eller bara 
för att skrämma bort dig själv! 
Vi servar både företag, fören-
ingar och privatpersoner. Besök 
vår hemsida för utbud och mer 
information.
www.alaforsbrodyr.se
info@alaforsbrodyr.se
Tel. 0722-02 06 07

Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:
Alekuriren, Göteborgsv 94

446 33 Älvängen
senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Vår busunge
Agnes Dalbro
fyller 1 år 26 nov

Grattiskramar från
Mamma, Pappa & Ester

Ett stort grattis till
vårt lilla hjärtegryn

Maja
på 1-årsdagen önskar

Mamma, Pappa & Svante

Jimmy
Många grattiskramar

på födelsedagen
den 20 november

Grattis till
Leon

som fyller 10 år den 20 nov
Kramar från

Farmor & Farfar

Ett stort grattis till
världens bästa pappa, 

morfar och svärfar
Roger

på din 65-årsdag den 14/11
Massor av kramar från

Hela din familj

Grattiskramar till
Julia

på 5-årsdagen 17 november
från Farfar & Farmor

Bortsprungen katt!
Vit med bruna och grå 
fläckar. Liten hona försvann 
från Röserna Kvarnabovä-
gen, Skepplanda i septem-
ber. Har någon sett henne? 
Ring 0303-339025

Stort grattis till
Gustav Mårdby

som fyller 12 år den 16/11
Mamma & Arvid

Bortsprungen

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Uno Petersson, Sannum

Veckans ros 

Veckans rosor till upphit-
taren av min klocka
samt till dom som tog hand 
om klockan så jag kunde 
hämta den på aktivitetshuset 
i Älvängen.        Eva Carlsson

Ett fång rosor vill vi ge till 
uppmärksamma och hjälp-
samma grannas, hemtjänst 
och till Krister på Alebyg-
gen i Älvängen, och Taxi i 
Väst, som spårade upp taxin. 
Min mamma blev bort-
förd av en okänd man som 
beställt en taxi till dem två. 
Med ett snabbt ingripande 
av polisen kom hon tillrätta 
oskadd. Än en gång tack till 
alla.

Anita och Håkan

Till mina underbara 
arbetskamrater och chef 
på Björkliden och till Ale 
kommun för den fina upp-
vaktningen med blommor, 
presenter och sång. Ett 
särskilt stort tack till det 
härliga Syrengänget för en 
fantastisk afton, med god 
mat, dryck och diverse! 
Även ett tack till chauffören 
och Nina!

Från en mycket glad 
och varm pensionär, JC

Tusen tack till alla kunder, 
vänner och släkt som för-
gyllde vår sista dag på Olles. 
Presenter och blommor, 
prat och skratt gav oss en 
dag att minnas länge.

Håkan & Irene
Olles cykel o Sport AB

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Anitha Rödbro, Burhult

Tack
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