
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

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

SÄLJES

Everglow fotogenkamin. 4.1 
l. 550:-

tel. 0702-64 02 90

Kom o titta. Fin rokokogrupp. 
Vacker italiensk. Spegelbord.
tel. 0303-22 97 43

Audi a6 Avant -01 V6 TDI.
25 000 mil. Pris: 39 000kr. 
tel. 0766 - 433 435

Minigrisar 8V. Kastrerade, vac-
cinerade, avmaskade. 2000:- st
tel. 0769-27 02 22
Hanna

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

SÖKES

Långpendlande lärare söker 
rum eller liten lgh i Ale.

tel. 0702 - 81 04 50

ÖVRIGT

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

Barnloppis/bytesdagar med-
borgarhuset i Alafors (biosa-
longen). Lörd den 3/4 kl 9-14. 
Sönd den 4/4 kl 9-11, 50% på allt 
som inte är märkt "Ej rea". Väl-
kommen att fynda barnkläder 
strl, 50-160, skor, leksaker, baby-
artiklar mm. Klass 5B Madensko-
lan säljer fika. Väl mött.
För info ring Linda:
tel. 0730-67 78 50

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

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 
hundtrim (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

Hushållsnära Tjänster
Privat & Företag
Pensionärsförmåner
Rebbens Städservice AB
Tel. 0703 - 65 66 24

Alafors Brodyr & Design
Hos oss förädlar vi det mesta 
av textil med brodyr. Nu med 
frotté, sovrums- & kökstexti-
ler från Gripsholm. Vi har fär-
diga produkter och produkter 
Du bestämmer brodyren. Ett 
stort utbud av brodyrmotiv och 
texter. Både för privatpersoner 
och företag. Profilera ditt före-
tag eller klubb/förening. Vi har 
ett stort utbud av profilkläder 
och kepsar att välja av. 
Se mer på vår hemsida:
www.alaforsbrodyr.se
tel. 0722-02 06 07

Massage, klassisk.
tel. 0704-59 30 54

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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Undanbedes 

Katt funnen 

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Anita Johansson, Kattleberg

Upphittad svartvit katt i 
Alafors. Kontakta Kerstin.

tel. 0702-36 40 83

Veckans ros 
Vill vi ge till Bergendahl 
blommor. För all hjälp vi 
fick den 28/1-12.

Föräldrarnas barn,
Björklövens förskola

Ett stort fång rosor till de 
tre fantastiska damer som 
hjälpte mig när jag halkade 
utanför ICA och ringde 
ambulansen. Torsdag 16/2.

Claes Björn

Grattis
Emilia

på 3-årsdagen
önskar

Mamma, Pappa & Nathalie

Grattis goa
Gustav

på 9-årsdagen
Kramar från

Farmor & Farfar

Grattis min fina prinsessa 
Ella Aronsson

som fyller 7 år den 2 mars 
mamma älskar dig

Stort grattis på din 
18-årsdag

 Caroline
Vi älskar dig mest av allt!!

Puss och Kram
Mamma och Emelie.

(och pappa från sin himmel)

Filippa Blomquist
gratuleras på

6-årsdagen den 3/3 av
Beatrice, Mormor & Morfar

Våran härliga
Emma

fyller 6 år den 1 mars!
Många grattis-kramar från 

Mamma, Pappa och Linn

Våran härliga
Emma

fyller 6 år den 1 mars!
Många grattis-kramar från

Mamma, Pappa och Linn

Grattis
Molly

våran goa prinsessa
som fyller 6 år 2/3

önskar Pappa & Mamma

Födda

Flaggan i topp
det blev en utan snopp.
Välkommen Denise

16 oktober 2011
3344g, 50cm

Stolta föräldrar
Fredrik Martinsson
Michaela Löfström
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