
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

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

SÄLJES

Akustisk Levin gitarr med nr 
227396. 800 :-
tel. 0723-00 50 46

Torr Björkved! 60 liter (ca 
30kg). Pris: 80kr. Fri hemleve-
rans vid köp av minst 10 säckar.
tel. 0764-21 75 17
brabrasved@gmail.com

Torr björk- eller blandved.
tel. 0722-66 77 79

Ö HYRA

Jag önskar hyra ett mindre 
åretrunt hus eller en lägenhet 
med tillgång till trädgård.
Söker tillsvidare uthyrning
tel. 0736-242800

Robban

I somras cyklade vi förbi Live-
red där Lila Express tog slut 
och äventyret började. Vi blev 
så förtjusta i landskapet och 
när nu en stark önskan att hyra 
ett torp eller stuga i Livered 
med omnejd på årsbasis för fri-
tidsbruk. Vet du om något som 
skulle passa oss, kontakta oss 
gärna!
tel. 0704-71 65 34

Rum med kokvrå med tillgång 
till tvättmaskin, dusch i Göte-
borg.
tel. 0768-26 22 02

ÖVRIGT

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

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 9/1, 7/2, 
8/3, 6/4, 6/5, 4/6, 3/7, 2/8, 31/8, 
30/9, 12/10, 29/10. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

www.barnahjalpen.se
Tar emot dina överblivna 
grejor även dödsbon, allt till-
varatas.
tel. 0520-38 800

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

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

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

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

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

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

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

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

Frisörstol uthyres hel/deltid.
tel. 0762-38 60 40

Akupunktur/akupressur.
Akupunktur är en 5000 år 
gammal kinesisk behandling som 
bl.a. kan behandla migrän och 
astma. Akupressur har samma 
effekt som akupunktur.
tel. 0761-08 87 08

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

Grattis
Daniel

6 år den 12/1
önskar

Mamma, Pappa, Sara, 
Mormor & Morfar

Grattis
Lilla Ebba

på din 2-årsdag 15 januari
önskar

Mormor & Morfar

Snart är det dags 
att från arbetet gå hem

På lördag blir Lars-Inge 65
Du behöver inte längre 

tänka på hammare och spik
Kan tillbringa mer tid med 

"Smarren", din egen tik
Ni kan vandra, gå i skogen 

och plocka bär
Det finns många fördelar 

med att vara pensionär
Vi önskar Dig en trevlig 

födelsedagskväll
som ska avnjutas flott med 

middag och hotell
Stort grattis säger vi

och hoppas att vistelsen i 
staden underbar ska bli

"Släktningarna"

Vi vill gratulera 
Eddy Krafft

som fyller 60 år den 24 jan. 
Vi som grattar är

Gun, Emma o Emil

Ett stort grattis till dig
Peter Landin
på din 7-årsdag 
den 18/1 2012

Många grattiskramar från
Mamma, Pappa, Jerker, 
Ricky, Martin, Robin & 

Mormor

Joel 2 År &
Liam 4 År

Grattis kramar
Mamma & Pappa

Grattis
Susanne Eriksson

som tar ett kliv närmare 30... 
27 bast den 21/1,

hurra hurra hurra!
Puss o kram från

dina nära och kära

All ev uppvaktning på min 
födelsedag den 2/2 undan-
bedes vänligen.

Stig Johansson, Nol

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Sven Jonsson, Rösbacka

Veckans ros 
Till Personalen på Björk-
liden för ert fantastiska 
arbete.

Anna Larsson & barn

Veckans ris 
Till Älvängens Vårdcentral
för allt strul när jag behövde 
en läkarundersökning i 
samband med att jag skulle 
ta körkort, 6 månaders 
"väntetid" är inte ok, samma 
undersökning blev avklarad 
på mindre än 1 vecka i Nol.

K-Å Larsson

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren
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