
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

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

SÄLJES

Underbart litet hus i närheten 
av Vimmersjön med stor tomt.
Ring på
tel. 0705-971755

Motionscykel i bra skick. Säljes 
för 300:- pga av platsbrist. Fung-
erande display.
tel. 0737-10 15 70

Hö i småbalar 12kg/st. Skör-
dat vid midsommar. Hög kvalite. 
Skulltorkat.
tel. 0705-50 88 80
el. 0709-68 88 74

Stabil, rymlig segelbåt 8m, 
segelklar. Johnsson 26 inomb. 
VHF, toa m.tank, skötbord, 6 
bäddar, båtplats möjlig. Info o 
bilder: La-vita@telia.com
Pris: 105 000:-
tel. 0706-56 10 21

Kylinge hästtransport. Årsm 
2002. Boogie. Lite använt. Front-
lastad. Nytt tak med öppn.bart 
fönster.. Ny vev anordn. Nybes 
ua. Extrautrustad. Snabb affär: 
25 000:-. Topreiter Islandssadel, 
svart m. utrustning. Lite använd, 
5900:-. Annelie.
tel. 0735-06 10 01 (kvällar)

Vedkap. 3-fas. Hämtpris: 500:-
tel. 0707-26 78 25

SÖKES

Van företagsstäderska har 
tröttnat på långa resor till göte-
borg från Älvängen. Söker 
därför företag inom Ale eller 
Kungälvs kommun som vill ha 
städhjälp. A-skattesedel finnes.
tel. 0303-74 62 70
el. 0733-31 92 72

Gott hem till Kelen dvärgpu-
deltik, 6år. Tillgiven, social och 
glad. Pga ändrade förhållanden. 
Gärna pensionär som är hemma!
tel. 0735-06 10 01 (kvällar)
Annelie

ÖVRIGT

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

Loppmarknad i Skepplanda 
Bygdegård. Lördagen 28 april kl 
10-13. Bokning av bord. Tel, 0708-
33 82 36. Bordpris: 100kr. Bord 
storlek 80*180 cm. Kaffe serve-
ring. Välkomna!
Skepplanda Sockens Bygdegård

Bytesdagar för barnartiklar
Alegymnasiums bamba. Lörd 
24/3 kl 10-15, Sönd 25/3 kl 10-13. 
Försäljning av beg. kläder, skor, 
cyklar, leksaker, spel, böcker 
mm. Sönd rea 1/2 priset på det 
mesta. Välkomna att fynda!

2 st kökspisar med glashäll. 
(400 volt) Bortskänkes mot 
avhämtning.
tel. 0303-33 80 33

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, häst-
täcken m.m. Innehar F-skatt sedel. 
Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

Bygga och renovera inomhus eller 
utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% på arbets-
kostnaden.
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. Virussanering, 
uppkoppling till internet, installa-
tion av programvara, seg dator eller 
totalkrasch, 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 dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, stenspräck-
ning med Simplex. Anläggning och 
skötsel samt mossrivning av gräs-
mattor. Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon och 
maskiner 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 – Hjulskifte 
– Däckförvaring - Kamremsbyte/
kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Ställverksvägen 3 Öppetti-
der: Mån-Fre: 16-18,
Lörd: 10-13. Återförsäljare för Inter-
kakel, Stigs kakel & FF's Kakel. Har 
flyttat till Garveriv. 10.
Sväng in vid Utby maskin/röda 
korset ner mot 45:an.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Alafors Brodyr & Design
Hos oss förädlar vi det mesta av 
textil med brodyr. Nu med frotté, 
sovrums- & kökstextiler från Grips-
holm. Vi har färdiga produkter och 
produkter Du bestämmer brody-

ren. Ett stort utbud av brodyrmotiv 
och texter. Både för privatpersoner 
och företag. Profilera ditt företag 
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

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

Pelletsbrännare
Pelletspaket av märket Pellx inklu-
sive 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 service. Först till 
kvarn! Vi har även hundtrim (alla 
raser). Kom och prova på min antifäll 
behandling (bad med produkter som 
påskyndar fällningen och kraftigt 
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

Hjälp med bokföringen
Annelies service/nyponrosen. Erbju-
der små och medelstora företag 
hjälp med ekonomin. Över 15 års 
erfarenhet inom branchen.
Kontakta Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Äntligen är våren här!
Vi utför alla förekommande Träd-
gårdsarbeten. Ni kan njuta av gril-
len och kaffet i lugn o ro. Boka en 
tid för kostnadsfri konsultation 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, hemstäd 
med bästa kvalité. Ansvarsföräkring.
tel. 0707-75 39 88
www.spev.se

Ales Hemstäd
När orken eller lusten tar slut, 
är der bara att ringa till oss, vi 
kommer akut.
Hemstäd från 166kr/tim.
Flyttstäd från 21kr/m2
Fönsterputs från 11 kr
Kontorstäd från 2kr/m2
Helene
tel. 0735-57 77 50
alehemstad@telia.com
www.aleshemstad.com

Hemservice Kungälv
Hushållstjänster, hem- flytt-,
kontorsstäd, fönster, trädgård. 
Tel:0303-57 900
www.hemservicekungalv.se

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

Hundägare!! Efter som det var så 
uppskattat så kör vi en ny valpkurs 
och allmänlydnadskurs!
Gå in på våran hemsida för mer info 
eller ring!
www.alehundpensionat.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

Välkommen till världen 
mammas och pappas lilla 

hjärta Thilda!
 NÄL 20120213, Magnus 

Larsson o Susanne Hanzén, 
storasyster Izabelle

Nu är vår solstråle här!
Den 20 februari tittade 

Maja ut.
Stolta föräldrar är
Cecilia Johansson &

Oskar Frimodig, Slittorp

Stort grattis till världens 
bästa storebror

Liam
som fyller 7 år 25:e mars. 

Du är goaste killen!
Lillebror Isak, mamma

och pappa.

Stort grattis till
vårat barnbarn
Loke Björk

som fyllde 2 år den 19 mars
Kramar från

Farmor & Farfar

Grattis 
Ida

på 3-års-dagen önskar 
Farmor och Farfar.

Hanna Östlind
8 år den 23/3

Massor av grattiskramar
från Mormor & Morfar

Grattis på födelsedagarna 20 mars
Johanna 8 år & Elias 2 år

Många kramar
Mamma & Pappa
Farmor & Farfar

alekuriren  |   nummer 11  |   vecka 12  |   2012GRATTIS26


