
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

STK BIlar 
Bilar & transportbilar köpes. 
Allt av intresse. Nås dygnet 
runt på:
tel. 0707-53 61 77

SÄLJES

Hundbädd BIA grå 70*80cm. 
400 kr. Ej använd 2 st Ektorps 
tvåsittssoffa, tyg, korndal grå. 
Köpta sep 2010. 4500 för båda.
tel. 0705-44 69 82

Datorskärm. Acer 19 tum
tel. 0702-49 33 32

Välaktad soffa och fotölj i 
skinn, -rygg och sits. Stomme 
i tyg. Färg: röd-brun skinn och 
offwight tyg. Bred: 210cm. Pris: 

600kr (hämtpris)
tel. 0705-45 86 33

Ö HYRA

Skötsam barnfamilj med 
ordnad ekonomi önskar hyra 
hus alternativt gård. Helst i Ale-
kommun. Referenser finns.
tel. 0705-85 12 22
Mikael

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 tillvaratas.
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

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

Hushållsnära tjänster utföres 
av nystartad företag, allt inom 
städ, flyttstäd, fönster puts m.m, 
nogrann. För mer info. ring efter 
16.00: 
tel. 0703-80 42 69

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

alekuriren.se

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Allan Modig, Nödinge

Tusen tack ALLA som var 
med och gjorde min 50-års 
fest till ett oförglömligt 
minne. Kramar till alla.

Susanne Svahn

Tack

Grattis på 50-årsdagen
Dan Ström
den 28 januari

Kram mamma och pappa

Grattis
till våra små godingar

Linnea 3 år 21/11 och 
Melvin 5 år 23/1

Pussar och kramar från
Mamma & Pappa

Grattis
Ari Välikangas
på din 46-årsdag

den 29/1
Önskar "kurrarna"

Grattis
Snygg-Kajsa!
22 år den 26/1

Önskar
en hemlig beundrare Grattis!

Yvonne Karlsson
35 år 28 januari

Grattis på födelsedagen!
Michael Blomfeldt

44 år 27 januari

Ales bästa tonåring i 
Skepplanda bor. Det är 

i varje fall vad hans mormor 
& morfar tror. Å nu vill ni 
säkert alla veta, vad denna 
käcka tonåring kan heta?

Hampus Jaanson
är vad denna kille heter.

Så vi hurrar till 
13 år den 24/1. 

Det är ju våra skyldigheter. 
P+K grattar också.

Gud kunde int
 finnas överallt, så då
skapade han mostrar.

Grattis älsklingsmoster
på 50-årsdagen!

Veckans ros 
Vill jag ge till Bengt 
Broman, som den 9/1 höll 
en Tingspredikan i Skepp-
landa kyrka, för anställda på 
Alingsås tingsrätt, domare, 
sekreterare,  nämndemän  
advokater åklagare och poli-
ser som tillhör distriktet. 
Tack för en god undervis-
ning med bibelordet som 
grund, detta som vi så väl 
behöver i vårt samhälle i 
dag.

Nämndekvinna

Veckans ros vill vi ge till alla 
som kom och visade intresse 
och lyssnade på Martin 
Falklind föredrag måndagen 
den 16:de januari.

Ledet FF och Studiefräm-
jandet
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