
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

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

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

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

Italiensk skinnsoffgrupp 
3+2+1+, vitrinskåp med glas-
dörrar och spegel , tv-bord och 
Emmaljunga barnvagn svart 
rosa säljes
tel. 0737-02 34 49

Underbara valpar att tinga. 
Mjuka linjer utan inslag av kamp. 
Perfekt familjehund. Båda för-
äldrar kan ses. Leverans v.23, då 
8 veckor. Ring för mer info.
tel. 0739-32 21 12    Carina
el. 0703-33 61 12      Harry

Inbrottslarm, gsm, larm med 
mms kamera som skickar bild 
till 5 mobiltelefoner. Komplett 
inkl 2st extra IR detektorer, 1st 
rökdetektor, 2st handkontroller 
för på/av samt nödlarm/över-
fall. Detta larm har inte onödiga 

måndaskostnader. Pris: 2500:-
tel. 0705-26 23 90

Beg. stor gatsten. 10kr /st
tel. 0702-57 88 35

Cyklar. 1st damcykel. 1st herrcy-
kel. Välvårdade.
tel. 0303-74 22 77

UPO liten fristående frys. 3 
fack. 1 år gammal, 500:-.
tel. 0303-33 75 25
efter kl 16.

UTHYRES

Affärslokal i Nol uthyres.
Adress: Storegårdsvägen 1
Yta: 72 kvm. Ring Christer Stens-
son.
tel. 0704-32 08 90.

Ö HYRA

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

Ett skötsamt par söker ett hus 
att hyra i Ale/Lilla Edet trakten.
allt av intresse! Stadig ekonomi 

och inga betalningsanmärk-
ningar. Djur-rökfria! Hör av er till 
Josefine:
tel. 0763-17 46 12

Stillsam pensinär önskar hyra 
mindre lägenhet, helst en 2:a i 
Surte, Bohus el. Nödinge.
tel. 0736-97 14 63

SÖKES

Kontorsjobb sökes. Finns det 
någon som har ett deltidsjobb 
på kontor till en pigg & alert 
nybliven kvinnlig pensionär.
Svar till Alekuriren
Göteborgsv. 94
449 32 Älvängen

ÖVRIGT

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

Datadiagnotik Felkodsavläs-
ning. Audi vw seat skoda
Jag läser av dina felkoder 
släcker felkoder läser av mätar-
ställning. Ring Tony
tel. 0736-53 88 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-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

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.
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

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

Allt inom trädfällning och 
undanröjning. Stort som smått. 
Låga priser. Använd ROT avdrag 
50%. F-skatt & försäkring.
tel. 0765-76 17 29

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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Elina
1 år den 18 maj

Många grattiskramar från
Farmor & faster Katja

Tommi & Anna
Marko & Louise
Simo & Josefine

Grattis
Simon

1 år den 9/5
Kram från

Mamma & Pappa

Grattis
Agnes

redan 9 år den 16 maj
Mamma & Pappa

Farmor, Mormor & Morfar

Grattis
Alex Lindén
13 år den 15/5

önskar kusinerna

Ägare till upphittad katt. 
Finns i nygård.

Tel. 0706-28 02 14

Ville
1 år den 17 maj

Många grattiskramar
från Morfar & Mormor

samt kusinen Ida

Denna goa gubbe har nu uppnått pensionsåldern.
Stort grattis Tommy på din 65-årsdag den 16 maj!

Massa kramar från familjen

Veckans ros 

Efterlyses 

till Palle, Älvängensko-
lan som lär vårt barnbarn 
Wilmer sjunga roliga fina 
sånger med fart och kläm på 
svenska och andra språk. vi 
njuter då han kommer hem 
och sjunger för oss.

Farmor & Farfar

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
90-årsdag undanbedes vän-
ligen.
Sara Severinsson, Skepplanda

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.              Bertil Johansson

Hälltorp, Lödöse

Vi vill tacka dig, Kristina 
MVC Bohus. Du är en 
klippa! Du har gjort mer för 
oss än du anar. Tusen tack 
för ditt stöd och engage-
mang!             Många kramar

Erika , Johan, Lewin, Loke

Ett stort tack till alla inblan-
dade i Ale HF:s handbolls-
avslutning, nu ser vi fram 
emot nästa säsong...

Tack
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