
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. 0768-85 85 33

STK BIlar 
Bilar & transportbilar köpes. 
Allt av intresse. Nås dygnet 
runt på:

tel. 0707-53 61 77

SÄLJES

Överbliven träslöjd säljes till 
bra pris på grund av flytt. Slöjd-
virke (fruktträd) gratis.
tel. 0303-74 21 14

Handsydd folkdräkt. Ale tunge, 
storlek ca 40. Två olika särkar.
tel. 031-98 24 17

Mörkbrun soffgrupp i skinn. 3 + 
2 +1. Välvårdad. Endast 4500:-
tel. 0303-74 64 12

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

1 1/2 planshus uthyres i popu-
lära och barnvänliga Maden, 
Älvängen. Boyta 106kvm. 4 
sovrum & 2 toaletter. Garage-
plats ingår. Uthyres från 1/4-12 
till 31/5-13. Kallhyra 6900kr.
Kontakta, Marcus 
tel. 0709-16 93 06

Ö HYRA

Barnfamilj med ordnad eko-
nomi önskar hyra hus alterna-
tivt gård. Helst Ale kommun. 
Referenser finns.
tel. 0705-85 12 22

Mikael

ÖVRIGT

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

Lägenhetsbyte. Önskar byta 3:a 
(69m2) mot större 3:a eller 4:a.
tel. 0736-22 33 17
Camilla

En kille på 40 år söker kvinna 
i samma ålder. Intressen: längre 
cykelturer, matlagning, mysiga 
hemmakvällar mm. Svar med 
foto.
Patrik, Göteborgsvägen 109 C, 
Älvängen

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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Brodyr till bra priser
Vi broderar på bl.a. kläder, 
jackor, handdukar, kepsar,
schabrak, hästtäcken m.m.
Innehar F-skatt sedel.
Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

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 program-
vara, seg dator eller total-
krasch, ominstallation, utbild-
ning, 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

Bil köpes. Från 1998 och nyare 
köpes rost defekt obes avställd 
ej hinder. Kontant bet o hämtar 
din bil. Ring el sms Tobbe
tel. 070-39 94 770

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

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

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

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

Pelletsbrännare
Pelletspaket av märket Pellx 
inklusive montering. Innehar 
F-skatt sedel.
Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

Hundägare se hit!
Nu är vi klara att kunna ta emot 
hundar till dagis/pensionat 
(öppet dygnet runt). Vi håller 
till ca 1 km från skepplanda mot 
hålanda. Bra priser och bra ser-
vice. Först till kvarn! Vi har även 
hundtrum (alla raser). Kom och 
prova på min antifäll behand-
ling (bad med produkter som 
påskyndar fällningen och kraf-
tigt reducerar mängden päls på 
golvet) Kom gärna på besök!
F-skatt och försäkringar finns.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

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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Födda

Amanda har fått en lillebror.
Välkommen Oliver!

Född den 
25 december 2011
Lyckliga föräldrar 

Henrik Wagner och 
Linda Karlsson

Veckans ris 
Dagens ris till den manlige 
busschauffören som körde 
600:an från Älvängen cen-
trum kl 12.15 den 15/2. 
Du vägrade att stanna på 
min hållplats så jag fick gå 
via E45:an mellan Lödöse 
och Alvhem. Finns något 
som heter medmänsklighet. 
Livsfarligt att gå på en hårt 
trafikerad väg utan gångväg.

Svea

Grattis
på 3-årsdagen

Isabella
önskar

Farmor & Farfar,
familjen Strömberg

Grattis
Atle

vår lilla solstråle 1 år 22/2
Mormor o Morfar

Grattis 
Karin Sillberg
på 35-årsdagen

önskar
Grannarna

Grattis tonårstjejen
Mikaela
Kramar

Mamma & Pappa

Grattis våran sötaste
Ophelia

som fyller 8 år 25/2
Vi älskar dig

Mamma, Pappa och
lillebror Caesar

Hipp Hipp Hurra
på din födelsedag

världens bästa
Cassandra

8 år 24/2
Stort grattis önskar
Farmor & Farfar,

Ebba & Malte

Vårt varma tack till arbets-
givare, nuvarande och fd 
arbetskamrater i Skepplanda 
kyrkliga samfällighet för all 
uppvaktning i samband med 
att vi gått i pension.

Lennart E och Ingegerd O

Tack Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Marianne Andersson
 Kyrkängen
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