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KÖPES

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

Hörnskåp "allmogetyp" i furu. 
Belysning i överdel. 300:-
tel. 0733-32 58 94

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 måndaskostnader. Nytt pris 
2500:-
tel. 0705-26 23 90

Begagnad bastudörr i trä. 7/20 
vänsterhängd. 500:-
tel. 0768-14 39 38

3st IKEA Pax-garderober, pris: 
500kr/st. Flaggstång 8m 500kr, 
köpare nedmonterar. Tjock TV 
(32") med tv bänk från Mio, 

600kr.
tel. 0733-37 68 38

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

Garageloppis.
Södra trolleviksvägen.

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

Garageloppis
Diverse möbler, dylikt och 
smågrejer.
Lör-sön 2-3 juni kl 12-15
Frövet 370, Skepplanda
(Rosa garaget)

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30.
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-behörighet, 
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

Skrotbilar köpes och hämtas 
även lastbilar och traktorer. Kon-
tant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

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

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, nytillverk-
ning av köksluckor. F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

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

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

Flyttstäd
50% rabatt, RUT. Visningsstäd, 
styling. Fast pris / fri offert.
Kontakta Kerstin
tel. 0707-74 15 87
T Interiör AB

Juridisk rådgivning
Erbjuder så väl företag som pri-
vatpersoner juridisk rådgivning 
inom bland annat familjerätt, 
skatterätt och associationsrätt. 
För mer information besök
www.madsenlaw.se , skicka 
e-post till: info@madsenlaw.se 
eller ring:
tel. 0705-74 59 82

UTHYRES - Lokal/lager/kall-
föråd. 100 m från E45 i Älvängen. 
250kvm. 4000 + moms / måna-
den.
tel. 0701-60 90 70

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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Vem känner du 
  som snart fyller?

Grattis
Moa

på din 9-årsdag 28 maj.
Kramar från

Pappa & Sofia, Mamma, 
Tobias och Felicia

Stort grattis till vår älskade
Magnus Hagman

som fyller 10 år den 29 maj!
Mamma, Pappa,

Mormor & Morfar, Farmor

Felix Sköld
I år är du världens bästa 
11-åring. Kramar får du, 

pussar vill du inte ha.
Älskar dig. Grattis från 

Mormor

Claes Berglund
40 år den 7 juni!

Grattis på din dag!
Massor med tårta och pre-

senter ska du få.
Kram Elliott,

Charlie och Ellinor

Grattis
Owe

på 72-årsdagen
den 6 juni

från
Inga-Lill & Kurt

Grattis
Melker

på 8-årsdagen 29/5
Kram från moster Mia

Grattis vår älskling
Sanna Lorentzson

som fyller 8 år 18 juni
önskar

systrarna Isa och Lovis, 
Mamma och Pappa

Lördagen den 2 juni firar 
Sonia och Lennart
Andreasson, Skår
50-årig bröllopsdag.

Stort GRATTIS och många 
kärleksfulla kramar från Eli-

sabeth och Kristina 
med familjer.

Vi gratulerar våra underbara 
föräldrar

Bengt och Isabella 
Larsson

som firar 50-årig bröllops-
dag den 2 juni.

Grattis önskar Martin, Malin 
och Marcus med familjer
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