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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

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

SÄLJES

Epa traktor, Ford 1930 = 2 
dåliga objekt med regpapper, ev 
byte annat kul?
tel. 0705-67 54 44

Äldre saker: glas, porslin, dukar, 
flaskor, tyger, leksaker, utom-
bordare, lampor, vinställ, pryd-
nadssaker mm. Säljs helst i 
klump (men kan delas). Hemkör-
ning kan ordnas.
tel. 0705-67 54 44

Zündapp KS100, Zündapp ZD30 
Kompis -78, Bella skoter -55(?), 
Novolette -55, Zündappde-
lar mm.
tel. 0705-67 54 44

Samlarobjekt säljes till högst-
bjudande. Tudor jubileumsglas, 
5 st.Tudorkatten samt Falkons 
örn pryder ölglasen.

Tel. 0303-159 38
el 0706-61 59 38

UTHYRES

Utehus/kreativ verkstad/
sommarhus/enkelt boende. 
Det finns många möjlighe-
ter i detta stora vackra vitmå-
lade rum (knappt 30m2) med 
uteverande pentry, öppen spis, 
varm och kallvatten. Modernt 
utedass och dusch i källarut-
rymme. Odlingsmöjligheter om 
så önskas. Nära skogsbrynet, 
mycket natur och tystnad. Låter 
det intressant? Ring
tel. 0708-99 06 86

SÖKES

Bowling-tjejer söker nya kom-
pisar. Vi är unga och gamla, och 
har jättekul ihop. Kom å spela 
med oss tisd. kl 18-19. I nordman-

nahallen, Kungälv.
mail: alvorna@hotmail.com

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

Shih-tzu hane sökes. Vi vill 
para vår tik Kiwi. Söker en snäll 
och söt hane.
tel. 0706-08 78 05
el. 0520-40 05 74

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

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

Central lokal i Älvängen
Lokal på ca 250m2 som kan 
växa till ca 600m2 vid behov. 
Lokalen kan användas till lager, 
butik, enklare tillverkning mm.
tel. 0303-74 98 70
Patrik

Flyttstäd
med besiktning.
Rut 50% rabatt
F-skatt TIAB
tel. 0707-74 15 87
Kerstin

BJÖRKVED
Kapad och kluven.
Hemleverans under våren.
0520-650697

Barnfotografering
Som ett homeparty. Bjud hem 
dina vänner och deras barn på 
fika och jag fotar barnen stora  
som små, inne som ute. Minst 
antal barn 3 st. Du får även en 
värdinnegåva. Besök gärna min 
hemsida för mer information 
eller ring. 
Fotograf Terese Ann
Tel. 0303-33 22 25
www.tereseann.se

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Ställverksvägen 3 
Öppettider: Mån-Fre: 16-18,
Lörd: 10-13. (OBS! jag flyttar till 
ny adress inom kort)
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

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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Veckans ris 
till mannen som tog nästan 
alla Metrotidningar i 
Älvängen centrum för att 
elda med.

"Metroläsare"

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Claes Göran Billingsdal

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Berny Andersson, Alvhem

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Roland Johansson, Nol

...till personal och chef på 
Klockareängens äldrebo-
ende för det fina avslut ni 
gav mig då jag gick i pen-
sion.

"En tacksam pensinär"
Ingela

Tack

Joel Olsson Kuisma
Grattis vår älskade son 
som blev 4 år den 7/2

önskar 
Mamma, Pappa och Emma

GRATTIS
i efterskott till vår

Erik
som fyllde 7 år
den 25 januari

Kramar
Mamma, Pappa och Anna

Världen härligaste tjej
Malin Prytz

fyller 8 år 11 februari
Grattiskramar från

Mamma, Pappa, Agnes, 
Mormor & Morfar

Den 8 februari vill vi säga 
grattis på 2-årsdagen till 

vår älskade trollunge
Novalee

Massor av grattiskramar 
från Mamma, Pappa

& hunden Ella

Hipp Hipp Hurra 
på din födelseda' 

världens bästa
Mimmi
18 år 7/8

Stort grattis önskar
Mamma, Jonathan, Mormor, 

Jonas & Jennie, Jasmine

Vi vill gratulera vår älskade
Ellen

på 8-årsdagen den 11/2
Kramar i massor

Farmor, Morfar & Mormor

Födda

Välkommen älskade 
Anton

Alicias lillebror. 
Den 19 oktober föddes vår 

lille prins på Östra sjukhuset.
Stolta föräldrar är
Natalie Algar och
Robert Jakobsen

Veckans ros 
Tack Annika, Eva och fram-
för allt tack till Kia som på 
sin lediga tid ställer upp och 
hjälper till så att Klocka-
rängen äntligen kunde få sin 
Biokväll. Det är verkligen 
livskvalitet! Pensionärerna 
tackar.

...till Friiarna vars gästvän-
lighet med god mat och 
dryck bidrog till en
fantastisk lyckad kick off för 
SBTK:s herrseniorer.

Spelare & Ledare

...till de snälla människor 
som hjälpte mig när jag 
ramlat vid Sjövallavägen i 
Alafors. En ros också till 
ambulanspersonalen som 
tog hand om mig och trans-
porterade mig till sjukhus.

Gun Inger Lundgren
Alafors
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