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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. 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

Plastbåt ca 4-6 meter.
Ev i lite gör det själv skick.
Med eller utan motor.
tel. 0737-36 19 71

SÄLJES

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

Volvo 945 -91. Pris: 5000 :-
tel. 0706-744 325

Unikt tillfälle. Skivspelare 
78-varvare, utrustad med kopp-
ling till radio/högtalare. Ca 90 
skivor klassisk musik (kan even-
tuellt skänkas till intresserad). 
tel. 0303-22 92 33

Marknadstält 6m. Komplett 
med 2 tak. Välvårdat. 3000:-
tel. 073-992 40 59

Sprängsten bortskänkes mot 
att du hämtar själv.
tel. 0708-54 20 79
Stefan

Elbil & Elmotorcykel till 2-4 år, 
600:- för båda. Bilbarnstol för 
nyfödda, 400:-. Skötbord med 
lådor, 300:-. Gångmatta röd-
beige 4m l, 120b wilton, 400:-. 
Kornblå matta, 4m L, 3B, 600:-
tel. 0708-25 19 63

Frusen, elavbrott? Everglow 
fotogenkamin. 4.1 L. Ny.
Pris: 550:-
tel. 0702-64 02 90

Underbart litet hus i närheten 
av Vimmersjön med stor tomt. 
Ring på
tel. 0705-97 17 55

Ö HYRA

Parkeringsplats för husvagn 
önskas hyras i Nödinge med 
omnjed. Från slutet av mars till 
siste september och eventuellt 
även vinterförvaring.
tel. 0703-01 56 83
Joakim & Kia

Familj önskar hyra lägenhet, 
hus eller del av hus. Allt är av 
intresse, kan flytta in omgående. 
Vänligen ring Mona.

tel. 0722-82 40 46

Man på 40 år med son på 8år 
som bor växelvis söker lägenhet 
i Ale -Kungälv-eller Angereds-
området. Maxhyra 5000:-/måna-
den. Inflyttning kan ske snarast.
Kontaktas via telefon:
tel. 0737-80 68 90

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

Wii "flashning" (Spela spel 
ifrån hårdisken via USB) Inga 
ingrepp i konsollen. 350 kr. 
Samtliga Wii konsoller.
Upplåsning (Jailbreak) Iphone 
3,3gs,4. 300 kr.
tel. 0723-08 92 00

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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Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50% på 
arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, golv,  
mur & putsarbeten, el-behörighet, 
städ & trädgård. Anlita en senior 
hos oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

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 internet, 
installation av programvara, seg 
dator eller totalkrasch, ominstal-
lation, 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

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. Träd-
fällning, beskärning av träd och 
buskar. Våra fordon och maski-
ner håller hög standar för mil-
jöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget. 
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 / reparationer 
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
Hos oss förädlar vi det mesta av 

textil med brodyr. Nu med frotté, 
sovrums- & kökstextiler från 
Gripsholm. Vi har färdiga produk-
ter och produkter Du bestämmer 
brodyren. Ett stort utbud av bro-
dyrmotiv och texter. Både för pri-
vatpersoner och företag. Profi-
lera ditt företag eller klubb/fören-
ing. Vi har ett stort utbud av pro-
filkläder och kepsar att välja av. 
Se mer på vår hemsida:
www.alaforsbrodyr.se
tel. 0722-02 06 07

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 behandling 
(bad med produkter som påskyn-
dar fällningen och kraftigt redu-
cerar 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

Äntligen är våren här!
Vi utför alla förekommande Träd-
gårdsarbeten. Ni kan njuta av 
grillen och kaffet i lugn o ro. Boka 
en tid för kostnadsfri konsulta-
tion av Er trädgård. Enstaka jobb 
eller hela säsongen. Fast pris 
eller löpande.
CJ ENTREPENAD
tel. 0768-81 60 10

Flyttstäd och fönsterputs
Utför flyttstäd, fönsterputs, hem-
städ med bästa kvalité. Ansvars-
föräkring.
tel. 0707-75 39 88
www.spev.se

Din lokala tekniker i Ale löser 
dina problem inom: data, larm, 
bilstereo, mobiltelefon, komradio 
för bla jakt, åkeri, taxi mm. Plus 
allt annat som kan behöva en 
översyn. Mail:
din.tekniker.i.ale@gmail.com

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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Vi vill gratulera
vår älskade

Alfred
Som fyllde 5 år den 4 mars

Kramar i massor
Farmor, Mormor & Morfar

Grattis Maja!
Äntligen 6 år...

Kram från
Morfar & Mormor

Hallå!
Kan nån svara,
vem hon vara.

Mannekäng på 60-talet,
som fyller 50 år 3 mars.
Grattis från dina nära
och kära. Vi älskar dej.

Grattis
Lian Lycklund
Min lilla solstråle
på 2-årsdagen 7/3

Kram Mormor

Hipp Hipp Hurra
för världens goaste

Viktor
som fyllde 3 år
den 18 februari

Pussar och Kramar
Mamma, Pappa & Gustav

Simo (7.22), Marko (9.34), Tommi (8.50), Jani (9.59)
Kampen har börjat för Kontiobröderna!

Lillbrorsan Simo kammade hem förstasegern, Vasaloppet. 
Nu väntar kommande delmomenter i Svenska Klassikern:

Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet.
Må bäste Kontio vinna! Vi önskar lycka till!

Mamma & Katja, Josefine, Louise, Anna, Caroline & Lilla Elina

Födda

Viktor har blivit storebror.
Välkommen Gustav!

Född den 8 februari 2012.
Lyckliga föräldrar är

Sophia & Fredrik Zettergren
Stort tack till BM Juanita

Uppvaktning
Ni är välkomna att fira min 
80-årsdag den 11 mars från 
kl 12. Hålanda bygdegård.

Marianne Svensson

Veckans ros 
Till Nattis, för att du räd-
dade våran fredag!

"Det hårdaste gänget i Ale"
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