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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

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

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

Träningskort på Sportlife
Nödinge för alla aktiviteter 
på anläggningen. Bindnings-
tid till 121030. En fast avgift på 
300 kr kommer att tas för den 
som övertar kortet, och betala-
ren har möjlighet att delbetala 
autogirot kontant för att minska 
månadskostnaden i kassan. Ring
tel. 0704-38 35 36

EU Moped som ny orörd, flick-
körd 400 mil. Nypris: 9500, nu: 
5500 :-. Först till kvarn.
tel. 0703-38 63 77

Inbrottslarm, gsmlarm 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 onö-
diga månadskostnader. Nytt 
pris: 2500:-
tel. 0705-26 23 90

Beg. stora gatsten. 10kr/st
tel. 0708-44 07 31

Gräsklippare. Stiga Collec-
tor 43c med uppsamlare. 3 år 
gammal, 1000:-
tel. 0768-14 39 38

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

SÖKES

Sommarjobb på bondgård i Ale
Är en framåt kille på 14 år som 
söker sommarjobb/helgjobb 
2012 i Älvängen/Ale. Jag har 
erfarenhet från traktorkör-
ning och gräsklippning samt är 
ej rädd att ta i när det behövs 
och mycket lättlärd även med 

djuren.
tel. 0705-26 23 80

ÖVRIGT

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

Kattpojke bortskänkes pga 
ändrade bostadsförhållanden. 
Kastrerad och öronmärk. Tiger 
1,5 år, van vid barn.
tel. 0703-53 30 81

BAKLUCKE-LOPPIS !
Sommarpremiär 27 Maj Kl 12-16 
Jennylunds Idrottsplats/Bohus 
(vid Ale Bandyarena). Fira Mors 
Dag med Loppisfynd, fika o en 
härlig promenad på fina Jen-
nylund !
www.vastkustloppis.se
tel. 0737-668622 / Lisa 
VÄLKOMNA !

Garageloppis.
Södra trolleviksvägen.
2 & 3 Juni. Kl 10-15. 
tel. 0739-49 89 70

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 9/1, 7/2, 
8/3, 6/4, 6/5, 4/6, 3/7, 2/8, 31/8, 
30/9, 12/10, 29/10. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

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

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

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

Vi köper allt i silver - bestick, 
pokaler, smycken, mynt, tackor 
mm. Bra betalt oavsett skick! 
Besök vårt kontor i Göteborg 
eller skicka in per post.
Läs mer på:
www.silverklubben.se
tel. 031-55 09 00

Erfaren snickare söker jobb. 
Utför även plattsättning, murar-
beten samt trädgårdsjobb mm. 
Mycket billigt.
tel. 0733-26 73 55

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 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Maj Britt Claesson

Våran goa
Sonnie Asterfjord
fyller 18 år den 29 maj

Stort grattis
Mamma och Glenn

Isabella
1 år den 24 maj

Grattis från
Mormor & Morfar

Ett stort grattis till vår
Neo Nyström

som blir 5 år den 25 maj,
och att han var jätteduktig 

som sprang Mini-gbg-
varvet. Vi älskar dig!

Momor, Mamma, Pappa, 
lillasyster Nova, mostrarna 
Erika, Caroline & Emma 

med fam, hundarna & Appie

Mina underbara barn med 
familjer och alla ni andra 
som uppvaktade mig på 
födelsedagen. Kram

Laila H

Jag vill tacka alla föräldrar 
som vad med på Mat-
tias Johans kalas. Och alla 
underbara barn, ni gjorde så 
att Mattias Johans dag blev 
lyckad. Tusen tack för att ni 
kom och även för all hjälp. 

Rosaelena & Mattias Johan

Vi tackar alla besökare 
som, trots vädret, kom till 
Kilanda Marknad. Tack 
även till hantverkare och 
övriga medarbetare för Er 
insats.

Marknadskommittén

Till dig som tog min fina 
blomsteruppsättning som 
var en kär gåva på söder-
gården.

Tack

Veckans ros 
Till den vänliga dam som 
hjälpte mig i kassan på Ica 
den 10/5 när jag hade glömt 
mitt bankomatkort.

Tacksam pensionär

Veckans vackraste rosor vill 
vi ge till Märit Nilvall som 
kom och spelade så trevligt 
på våran Gökotta. Under-
bara rosor vill vi också ge till 
Blomsterriket, Drömhuset, 
Skoalla, Svenheimers kondi-
tori, Dressman, Hälsoteket, 
Nols färg, Team Sportia, 
Ale bokhandel, Ljuva hem, 
Klippstudion, Kicks, Klock-
mäster/smycka. Ett stort 
tack för era fina gåvor till 
Gökottans lotteri. Vinsterna 
blev mycket uppskattade av 
vinnarna.                Ale DHR

Ale Nödinge PRO hade 
anordnat ett möte med 
presentation av exotiska 
frukter. Mötet var välbesökt 
och blev mycket uppskat-
tat. Susanne från Ica gjorde 
en mycket fin presentation. 
För många blev det en ny 
bekantskap med nya exo-
tiska frukter som kommit 
på senare år. Susanne talade 
om hur frukterna används 
och alla fick provsmaka. 
PRO bjöd på kaffe med fika 
och Stig Alfredsson stod 
för underhållningen. PRO 
tackar Ica för en mycket 
uppskattad presenation.

PRO Ale-Nödinge

Till alla och en var som var 
med och putsade och fejade 
både inne och ute på Starr-
kärrs bygdegård på städ-
dagen 28 april. Ni gjorde ett 
kanonjobb och tack för en 
rolig och trevlig dag.

Styrelsen

Veckans ris 
Till dig som tog min påse 
med mat som jag precis 
handlat på Netto, men som 
disträ småbarnsmamma 
glömde utanför bilen när jag 
skulle körde iväg. Tror du 
inte jag kom på att jag hade 
glömt och åkte tillbaka? 
Hoppas du fick lagat en god 
middag? Parkering Bohus 
centrum fre 18/5 kl 15.30

Hederliga personer

Övrigt
Ale lions lotteri 19/5. 
Grön lott N22, ej uthämtad. 
Finns i förbutiken på ICA 
Kvantum. Ett stort tack 
till Marianne på ICA för 
sponsring utav lotteriet.

alekuriren  |   nummer 20  |   vecka 21  |   2012GRATTIS38


