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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

Resepresentkort köpes. Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum av 
intresse.

tel. 0735-01 45 63

SÄLJES

Ved säljes. Event. transport kan 
ordnas.
tel. 0706-61 05 49

Fin beg. svensk smågatsten 
säljes 5:-/st.
tel. 0303-22 29 47 e. kl. 17

Peugeot 106 TX -92. Besiktigad 
2012 0515. Skattad sommar och 
vinter däck på fälg. Pris 5500:-
tel. 0704-61 23 80

Soffor 2+3 beige tyg 2500:-. 
Soffbord massiv ek 100*100 
cm 1000:-. Vitrinskåp ek faner 
70*175cm. Skepplanda
tel. 0733-26 46 94

UTHYRES

Husbil Elnagh Joxy 36-02 2,8 JTD.
Diesel, halvintregrerad. Reg 1-4, 
dubbelsäng, backkamera, bädd-
bar sofgrupp, ugn, cykelställ för 
4, solcell, AC (bildelen), Ej rök-
ning, gasoltestad 2012. Deposi-
tion 2500:-, återfås vid återläm-
ning av husbil i oskadat skick, väl 
rengjord inne och ute, upptankad 
och tömda tankar och toalett. 
Veckohyra: 5000:-, Helg 2000:-. 
Hämtas och lämnas söndagar. 
Fria mil. Mer info, ring Lennart:
tel. 0733-37 35 01

Husbil uthyres, fullt utrustad: 
TV, Mikro mm. LMC 5,5m. B-kör-
kort. Ledig Juni, Juli, Augusti, 
September. 5000:- / vecka.
tel. 0704-87 19 45

Ö HYRA

Önskar hyra lägenhet eller litet 
hus i ale.
tel. 0703-41 36 39

Önskas hyra lägenhet
1:a ,2:a eller 3.a i Ale eller Kung-
älv av en 24 årig tjej med litet 
barn. Goda referenser finns.
Nås på telefon eller mejl.
tel. 0704-40 03 11
hanniii88@hotmail.com

ÖVRIGT

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

Garageloppis, kom o fynda barn/
damkläder, krukor + allt annat 
smått och gott. Vid regn ring 
gärna och dubbelkolla.
tel. 0704-53 27 51
Lör-Sönd 16-17 Juni
Kl 10-15. Olof Persv 23, 
Älvängen.

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

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

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

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

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

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

UTHYRES - Lokal/lager/
kallföråd. 100 m från E45 i 
Älvängen. 250kvm. 4000 + 
moms / månaden.
tel. 0701-60 90 70

Vill du ha hjälp med att sköta 
din hund? Jag klipper, trim-
mar, reder ut tovor, klipper klor 
mm till vardags för alla raser. 
Jag kan även bada din hund 
vid behov. Jag har trimmen i 
Lödöse. Ring Eva och boka tid!
tel.0761-88 44 12

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.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeeerrrrrrr

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagggggggaaaaaaagggggggaaaaaggggggggggggggggggggggggggggggggggggiiiiiiggiiiiii aaaaaaaaaaiiiiiiiiirigaiiiiövrigövriggggggggggöööööööövvvv iiiirrrröövvvvvvrrrrövrig
ttt äääääääätjän

gg
tjänjjjjjäätjtj nnnnnntttttt nnnnnnäääät ääääääää

ggggggggggg
ääää
ggg

ääjjtjänn

Vem känner du 
 som snart fyller?

Ooops ett år har nu gått.
Vi vill tacka alla som var 

med på våran dag 110611.
Även ett stort tack till de 
som gratulerade efteråt.

Kramar 
Mariette & Leif Strandberg

Pappersbröllop

Grattis
Marija

på 50-årsdagen den 13/6
önskar tjocka släkten

Vår goa
Olivia

fyller 2 år den 17/6!
Grattiskramar och pussar 
från Mamma, Pappa och

storebror Benjamin

Grattis
Alexander

på 5-årsdagen 12/6 önskar
systrarna Kajsa, Sofie, Rebecca, 

Jessica, Emma, storebror
 Fredrik, Mamma & Pappa

18 juni 2012
Grattis på 1-årsdagen vår 

underbara, gladaste
Nils

önskar mamma, pappa
och storebror!

Grattis vår solstråle
Alicia Wahlström

På din 5-årsdag den 17 juni
Många kramar från

Mamma, Pappa, Alexander, 
Mormor & Morfar

Hipp hipp hurra för
våra goa tjejer!

Maja 8 år 10e juni &
Ella 3 år 18e juni.

Många grattiskramar från
storasyster Tova,

mamma och pappa.

Vi vill gratulera vår älskade
Gustav

på 3-årsdagen den 16 juni
Kramar i massor från

Farmor, Mormor & Morfar

Tack till alla som på olika 
sätt hjälpte till på vår drag-
spelsstämma i Kollanda. 
Tack även till alla musiker 
och besökare som kom till 
vår stämma. Ej uttagen 
vinst: gulbrun lott 104.

Hansson & Tilly

Tack för all uppvaktning på 
min 90-års dag

Sara Severinsson

Tack

Veckans ros 
till Åse och AnnaLena som 
gav ordet APT en helt ny 
innebörd. Det gjorde Ni bra.

Hollywoodgänget
på Nolskolan
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