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KÖPES

Bilar köpes 500-50 000kr. 
Allt av intresse, även husvagn. 
Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0732-49 85 16
el. 0737-42 90 92

Bil köpes 95-10, allt av 
intresse. Mindre defekter, ej 
hinder. Ring för snabb smidig 
affär. Hämtas
tel. 0764-19 27 43

Resepresentkort Köpes. Ving, 
Solresor, Fritidsresor, Resia, 
Ticket eller Apollo. Alla valörer 
av intresse. Ring
tel. 0735-11 01 04

SÄLJES

KATTUNGAR 4 ST. Klara att 
levereras julveckan v.51
OBS! Kastrering betalas av mig.
tel. 0735 45 49 81

Torrved säljes
tel. 0520-66 22 37
el. 0722-66 77 79

UTHYRES

Husbil uthyres LMC 545. Full-
ständigt utrustad med TV, CD, 
Mickro. Utemöbler, cykelställ 
mm. 4000 kr / vecka. Göteborg 
med omnejd.
tel. 0764-07 58 01

Hus på bondgård i Ryd uthy-
res. Lämpligt för ensamstående. 
Hyra 3900:-. Ledigt från 1/1-12.
tel. 0709-68 88 14
el. 0705-50 88 80

Mekarställe. Garage i Bohus. 
Ca 70 kvm. El, vatten, värme, 
pentry.
tel. 031-22 73 27

Lokal för lättare tillverkning 
eller lager. 250-350kvm. Uthyres 
i centrala Älvängen.
tel. 0303-74 98 70

SÖKES

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

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

Ale Lions skinklotteri
Vinst grön lott serie T Nr 3. Kan 
avhämtas på Älvfoto.
Övriga vinster uttagna

Jobbmöjlighet!
Vill du ha ett extrajobb eller 
en ny karriär inom hudvård/
makeup som ger obegränsade
inkomstmöjligheter och låter 
dig styra över din egen tid? Ring 
tel. 0736-63 46 04

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

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. Virussa-
nering, uppkoppling till inter-
net,
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

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 egen logga eller 
design. Vi servar både företag, 
föreningar och privatpersoner. 
Besök vår hemsida för utbud 
och mer information.
www.alaforsbrodyr.se
info@alaforsbrodyr.se
Tel. 0722-02 06 07

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

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

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

Håll din hund frisk!
Lödöse hundcenter. Diplome-
rad hundfysioterapeut. Vi erbju-
der hundmassage, rehabili-
tering och friskvård. Försälj-
ning av dynor, koppel och selar 
mm. Den perfekta julklappen till 
hundägaren? Presentkort. Mer 
information: 
www.lodosehundcenter.se
eller ring
tel. 0703-09 67 76 Anette

Inomhusförvaring kallt/varmt. 
Husvagnar, husbilar, bilar, båtar. 
Kontakta oss för mer info:
tel. 0739-80 04 81

Decembertips
Ge bort en parabolantenn för
Kanal 10-Vision Norge-God TV
Billig montering inkl.F-skatt
Inga abonnemangskostnader
Robert Berntsson - Nödinge
Tel. 0739-48 56 13

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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Vem känner du som snart fyller?
Skicka in din grattisannons idag!
Alekuriren, Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen

Veckans ros 
Till de personer som såg till 
att jag kom in till sjukhus 
efter min svåra olycka vid 
Älvängens Bussstation den 
9/10 på kvällen. Jag vill 
också ge ett helt fång rosor 
till Goda grannar, släktingar 
och vänner som gett mig 
hjälp tiden efter olyckan. 
Ett varmt tack till er Alla

Sten Roman
Grattis på din 9-årsdag

Ludvig
önskar

Morfar & Mormor

Emil i Burhult
Grattis på 1-årsdagen 

den 19/12
från Mormor & Morfar

Grattis (lite försent) 
Yasmine

på 5-öres dagen 1:a decem-
ber, här tillsammans med 

lilla syster Denise. En tanke 
även till ”ängel-storebror 

Johannes” som skulle blivitt 
6 år 15:e december.

All Grattis till dig och ha det 
bäst önskar morfar med familj, 

snart är du storasyster igen

Vi vill gratulera vårt 
underbara barnbarn
Alvin Ferdinand

som fyller 3 år den 10/12
Vi som gratulerar är 

farmor och farfar Kjell

Grattis
Sara Fernblad

på 5-årsdagen önskar
Mormor & Morfar

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen (bortrest).
Gjördis Andreasson, Älvängen

Stort tack till danskommit-
ten i Skepplanda Hålanda 
SPF för arbetet de lägger 
ner. Särskilt tack för den 
fina avslutningen.

"Glada dansare"

Marie-Louise Hallberg får 
en Jätteros från Albosko-
lans fritids för allt hon har 
skänkt till oss.

Personalen

En riktigt god jul vill vi 
önska lärare och fritidsper-
sonal på Garnvindeskolan, 
avdelning Sländan. Ett stort 
tack för allt ni gör för våra 
barn!

Familjerna 
Gustafsson och Nilsson

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Håkan Larsson, Sannum

Tack alla mina goa arbetskamrater på Nordgärdets förskola i 
Surte för de fina inflyttningspresenterna (Boken var jättebra, 
Berit ni ska få låna den). Ni är bara bäst!          Kramar från en

"numera Mölndalsbo"

Tack

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Gratis råd och stöd,
vardagar kl 19-22.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se
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