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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

Perfekt studentlägenhet eller 
förstagångslägenhet med låg 
månadsavgift. Sörvägen i Nol. 
Öppen planlösning med fint kök, 
toalett och duschrum. Mysigt, 
lugnt läge nära till pendelstation 
där du tar dig till Göteborgs cen-
tral på 15 minuter. Fin uteplats, 
egen parkeringsplats som ingår 
i månadsavgiften. Bredband via 
ADSL, Passa på att investera nu 
då detta kan bli en bra investe-
ring för framtiden. Det finns även 
cykelförråd, källarförråd, tvätt-
stuga och stort vindsförråd. 
Utgångspris 380 000 kronor.

tel. 0708-82 45 30 Anders

Juwel Aquarium. Panorama 80. 
Möbelbord. 130 L. Nypris, 4500. 
NU 600:-
tel. 031-98 14 31

BMW 520 i -95. Besikt. 2012-
05/23. Dragkrok. SoV däck på 
fälg. Pris 4700:-
tel. 0706-78 63 76

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

Mindre lägenhet uthyres ca 
50m2, nära buss och friluftsom-
råde i Nödinge. Hyra 2500:- ex 

el och värme. Referenser + fast 
inkomst ett krav.
tel. 0303-22 90 71

Husvagn uthyres Knaus Azur 
540 TL 90a. Totalvikt 1370kg. 4-5 
Liggplatser, vattenburen, värme, 
kallt-varmt vatten, kyl, spis, 
kasettoa. Uthyres veckovis. 2500. 
Ring för mer info. / Annelie
tel. 0739-06 11 02

Husvagn uthyres. 1200:-/v. 
tel. 0303-22 94 90
el. 0762-11 46 31

Husvagn av äldre modell för 
4-5 pers uthyres veckovis under 
sommaren. Lättdragen och bra 
prova på vagn. Pris: 2000:- /v
tel. 0709-42 55 11

Ö HYRA

Sjuksköterska på 41 år med 
2 barn 9 och 12 år önskar hyra 
bostad, helst i Nödinge eller 
Södra Nol from 1/9. Maxhyra 
7000 kr. 
tel. 0705-11 44 87

SÖKES

Jag är en tjej på 12 år som 
söker pigg och hoppglad C-eller 
D-Ponny. Jag är ca 158cm lång 
och väger ca 40kg. Önskar vara 
skötare 1-3 ggr i veckan.
Sara i Älvängen
tel. 0303-33 73 26 

Hantverkshjälp önskas. Tapet-
sering och målningsarbeten. 
/ Erik
tel. 0707-71 68 77

Är en frammåt kille på 14 år 
som söker sommarjobb / helg-
jobb 2012 i Älvängen/Ale. Jag har 
erfarenhet från traktorkörning 
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

Önskas byta. Vindslägenhet på 
100 kvm Hyra:6300:- önskas byta 
till 1-2:a snarast.
tel. 0760-85 40 41

Försvunnen Loktorp väska. 
Nordicane svart med vit text och 
en svart sommarjacka Peak Per-
formance. Hittelön.
tel. 0706-14 15 40
el. 0737-64 01 17

Piano bortskänkes. Finns i 
Skepplanda. Ring eller maila.
tel. 0702-36 86 86
marre1970@hotmail.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 
grillen och kaffet i lugn o ro. Boka 
en tid för kostnadsfri konsulta-
tion 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/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

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

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

Juristfirman Madsen Law 
erbjuder så väl privatperso-
ner som företag juridisk rådgiv-
ning inom bland annat familje-
rätt, skatterätt och associations-
rätt. Vi påtår oss även uppdrag 
som målsägandebiträde, offen-
ligt biträde samt särskild före-
trädare för barn. Första timmens 
rådgivning per telefon eller 
e-post är alltid kostnadsfri.
För mer information besök 
www.madsenlaw.se
info@madsenlaw.se eller ring 
tel. 0705-74 59 82

Hundkurser i centrala Nödinge
Start i augusti. Inhägnat område 
med agilitybana, ca 3 min från 
Ale Torg. Valpkurs- från 3 mån. 
Vi tränar inkallning, grundöv-
ningar sitt och ligg osv. Rela-
tionsövningar, agility spår mm. 
Fortsättningskurs för er som 
gått kurs el. tränat tidigare. 
Större krav på att klara olika 
störningar vid tex inkallning. 
Spårträning och agility. Grund-
kurs- för er som vill ha en god 
relation med er hund. Vi tränar 
inkallning, grundövningar som 
sitt/ligg och att gå fint i kopplet. 
Utbildad instruktör sedan 1990 
talet & mentalbeskrivare, hög-
skolepoäng i hundars beteende 
mm. Även problemhundar motta-
ges för konsultation.
F-skattsedel finns. För mer info:
tel. 0735-00 70 78
Monica Henriksson
Hundkonsult i Väst

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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Grattis 
Kicki & Kenneth

på Guldbröllopsdagen
midsommarafton 2012!

Önskar Elisabeth & Camilla
med Familjer

Grattis
Oliver Skog

som fyller 1 år 22 juni
Kram från mormor

och morfar

Grattis till våran älskade
Rasmus

som fyller 6 år den 23/6
önskar Farmor, Farfar, Emma 

och Gammelmorfar

Ett hjärtligt tack för en jätte 
trevlig fest i Skår skola den 
2 juni. Vi tackar särskilt 
Birgitta & Lennart Lilja 
som lät oss komma tillbaka 
till vår gamla skola och Bror 
som samlat ihop oss så bra, 
Gunilla för all hjälp, Åke 
och Gunnel Björmander för 
en återblick i gamla tider.

Syskonen Faggered 
genom Inga

TackVigda 

6/6-2012 vigde vi oss i
S:t Lukas kyrka i Skövde. 
Vigselförättare: Lil Trobro. 

Tack alla inblandade 
för att ni var med och 

förgyllde vår dag.
Michael Pettersson 
& Malin Andersson

Veckans ros 
Vi vill tacka den underbara 
personalen på förskolan 
Barnkullen i Hålanda för 
det gångna året. Ett stort 
tack också till Marianne och 
Henry för ert stora engage-
mang.

Barn och föräldrar

till bonden Bengt för vårt 
roliga och lärorika studiebe-
sök i Kilanda säteri tis 12/6.

Änggårdens försskola

till alla frivilliga för all 
hjälp och engagemang som 
förgyller vardagen för våra 
boende på Vikadamm.

Eva & Monica med personal
...till alla de tjejer som 
gjorde min möhippa till
ett oförglömligt minne. 
Tack alla för en fantastisk 
dag!         Blivande fru Eklund

Jag vill tacka för överrask-
ningen på kvällen när Josef, 
Maria, Jörgen, Petra och 
Pernilla dök upp och grat-
tade mig på min födelsedag. 
Jag vill även tacka för de 
fina presenterna, den goda 
maten och drycken! Tusen 
tack!

Kent Ahl i Kilanda

Tack för all uppvaktning 
jag fick när jag slutade mitt 
arbete.       Margareta Persson
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