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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

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

Respresentkort. Köpes: Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor.
tel. 073-501 45 63

SÄLJES

Beg. smågatsten säljes, 5:-/st. 
tel. 0303-22 29 47 e. kl. 17.

Matbord ovalt av idegran eng.

stil. 170*107 +2 iläggsskivor 
44cm vardera. 4500:-. Säng-
ram i furu för två 90cm sängar. 
Utskurna blommor på gavlarna, 
1500:--
tel. 0703-65 83 65

Flaggstång 9m. Bra skick med 
markfäste, 750 kr (i Älvängen).
tel. 0706-47 11 15
el. 0303-74 83 57

En 1:a i Bohus säljes. 29kvm, 
hyra 1739:-. Markplan med stor 
uteplats i populära Bohus. För-
ening: BRF Solbacken. Pris: 280 
000 eller hbj. För mer info ring
tel. 0707-44 19 64

Inbrottslarm, gsm, larm med 
mms kamera som skickar bild 
till 5 mobiltelefoner. Komplett 
inkl 2st exra IR detektorer, 1st 
rökdetektor, 2st handkontroller 
för på/av samt nödlarm/över-
fall. Detta larm har inte onödiga 
månadskostnader. Pris: 2500:-
tel. 0705-26 23 90

Bildelar billigt pga flytt: 
Bubbla, VW transporter -78, Tysk 
ford 71-88 (nya smådelar + 110st. 
sprayburkar), opel manta 71-88, 
verkstadshandböcker europe-
iska bilar 1970-90 & Ford US-
Pickup 60-tal. V-Hjul Saab V4 & 
Ford Aerostar/Windstar.

tel. 0705-67 54 44v

Border collie blandningsval-
par. En hane harry 5000kr, en tik 
corona 6000kr, valparna e 11 v, 
chip märkta vaccinerade. Finns i 
olofstorp kan transportera i ale 
om så önkas.
www.freewebs.com/ljska-
ningard
tel. 0736-57 30 04

Pga flytt säljes: Epa Trak-
tor-objekt A-Ford 1930. 6500kr 
+ Hotrod Ford T-23 Turbo (f.d. 
Volvo Duett -66). 37500kr (ev. 
byte minibuss, bil, mc, båt?)
tel. 0705-67 54 44

Ö HYRA

Vinterbonad sommarstuga 
önskas hyra året runt av sköt-
sam kvinna med ett barn. Rökfri 
och inga husdjur. Hyror kan 
betalas i förskott.
tel. 0703-33 34 63
Linda

Rökfri skötsam familj med 
bebis och 19 årig dotter önskar 
kortare eller längre tid hyra (ev. 
köpa) 1: hus, gård, radhus, lägen-
het med 2-3 rum eller fler
2: önskar ev. även hyra en billig 
liten lägenhet till dottern
tel. 0703-45 04 22

ÖVRIGT

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

VÄLKOMMEN !
till Sommarens Miljö-vänligaste 
Folkfester! Baklucke-Loppis på 
Jennylunds Idrottsplats/Bohus 
Maj-Aug med premiär 27 Maj !
Vill du sälja själv ?
www.vastkustloppis.se 
tel. 0737-66 86 22    Lisa

Platt-Johan semester 1/5-15/5. 
Åter 16/5.
Välkommen!

Tdif Hazim heter jag och har 
tappat mitt irakiska pass. Har du 
hittat det så får du gärna ringa 
mig på:
tel. 0736-55 59 01

Överlåtes, guldkort på Sportlife, 
endast 349 kr mån.
Ord pris 449 kr mån. Gäller alla 
aktiviteter inkl sol, gym vatten-
massage, gruppträning och barn-
passning.
tel. 0303-74 09 79
el. 0705-52 02 28

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-behörig-
het, städ & trädgård. Anlita en 
senior hos oss! Innehar f-skatt 
sedel.
tel. 0738-14 04 57

Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Momsregist-
rerad, F-skatt sedel och försäk-
ringar 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, omins-
tallation, 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 Simp-
lex. Anläggning och skötsel 
samt mossrivning av gräsmat-
tor. Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

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

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Ställverksvägen 3 
Öppettider: Mån-Fre: 16-18, Lörd: 
10-13. Återförsäljare för Interka-
kel, Stigs kakel & FF's Kakel. Har 
flyttat till Garveriv. 10. Sväng in 
vid Utby maskin/röda korset ner 
mot 45:an.OBS. Semester 1/5-
15/5. Åter 16/5
Tel. 0303-74 60 41

el. 0706-36 78 41

Sprutlack av kök
Fräsning: dekorspår, nytill-
verkning av köksluckor. F-skatt 
finnes.
tel. 076-07 48 695

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

Ales Hemstäd - När orken 
eller lusten tar slut, är der 
bara att ringa till oss, vi 
kommer akut.
Hemstäd från 166kr/tim.Flytt-
städ från 21kr/m2. Fönsterputs 
från 11 kr
Kontorstäd från 2kr/m2
tel. 0735-57 77 50   Helene
alehemstad@telia.com
www.aleshemstad.com
 
Hundägare se hit!
Nu tar vi emot hundar till dagis/
pensionat (öppet dygnet runt). 
Vi finns ca 1 km från skepp-
landa mot hålanda. Bra priser & 
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

Vi köper ditt GULD till högsta 
dagspris!
Johanssons Ur Guld
Göteborgsvägen 53
46331 Lilla Edet
tel. 0520-65 03 82
www.Guldklippet.se

Billig stubbfräsning utföres.
tel. 0708-66 12 25
Markprofil

Hjälp med bokföringen
Annelis service/Nyponro-
sen. Erbjuder små och medel-
stora företag hjälp med ekono-
min. Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Husmålning 1/2 priset!
ROT-Avdraget betalar resten. 
Hög kvalitet, låga priser.
tel. 0705-97 48 00
www.saltkusten.se

Behöver du hjälp med att 
sköta din hund? Kom till min 
trim i Lödöse! Jag hjälper till 
med trimning /klippning för ver-
dagsbruk. Jag badar, klipper 
klor eller fixar med annat som 
behövs också. Alla raser är väl-
komna!
Ring Eva på 0761-884412 för 
att boka tid.
www.dognhorse.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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Annie
4 år den 9 maj
Grattis från

Farmor & Arne

Mikaela Arnesson
20 år den 9 maj

Grattiskramar till vårt
älskade barnbarn!
Mormor & Morfar

8 maj gratulerar vi
Mathias

som fyller 12 år. Hurra!
Ha en toppen dag!

Vi som önskar & älskar dig är
storasyster Madeleine, 

Mamma & Pappa

Födda

Välkommen till oss, 
underbara vackra barn. 
Den 19/4 2012 föddes

Freja Anna Linnéa Wiman 
Vi som hälsar dig välkommen 
är mamma Anna, pappa Jim 

och storebror Oliver

Veckans ros 
...vill vi ge till Patrik Nils-
son för en oförglömlig 
kompisfest med god mat 
och många skratt. Det var 
fantastiskt kul.

Fischer, Tollesson, 
Kent, Pinnen och Perra

...till alla generösa mor-
gonbadare som bidrog till 
insamlingen för Europas 
fattigaste barn i Moldavien. 
Ni gör skillnad!

Stödföreningen Vaken

Veckans ros till personalen 
på Netto i Bohus när kas-
sorna strejkade, det skötte 
ni bra.

Trogen Kund

Jag vill skicka den rödaste 
ros som finns till alla under-
bara flickor och pojkar. De 
är alla så underbara och 
rara. Jag glömmer aldrig 
det. Till hem Ale Skepp-
landa och mina sjukgymnas-
ter, dom gör allt för mig.

Anette H

Vem känner du 
  som snart fyller?
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