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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

Diverse trädgårds maskiner. 
Motorsåg Partner Husqvarna - 
Stihl. Gräsklippare - häcksax - 
spade - lie - grep.
tel. 0768-81 20 78

SÄLJES

Inbrottslarm, gsmlarm med 
mmsk kamera som skickar bild 
till 5 mobiltelefoner. Komplett 
inkl 2st extra handkontroller 
för på/av samt nödlarm/över-
fall. Detta larm har inte onödiga 
månadskostnader. Pris, 2500:-
tel. 0705-26 23 90

Kamin. Contura m. fläkt och 5m 
isolerat rökrör samt 1st takhuv. 
Pris: 2000:-
tel. 0768-33 71 33

Trädgårdsmöbel 4st Höga stolar 
+ 1 bord med inläggskiva i trä, 
3000:-. Vevgrammofon + 12st 
stenkakor, 500:-
tel. 0704-53 21 25

UTHYRES

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

SÖKES

Söker lägenhet. 1-2:a eller rum i 
villa. I ale kommun.
tel. 0709-39 51 89          Arthur

Är en frammåt kille på 14 år 
som söker sommarjobb/helgjobb 
2012 i Älvängen/Ale. Jag har erfa-
renhet 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

Garagerensning/loppis
Torsd-Fred 28-29 Juni kl 10-20

Lörd-Sönd 30 juni- 1 Juli kl 10-17
Ryd-Skinnbo myrberget 240. 
Skylt fr. Kilanda. Tel. 070-602 77 
02. B-M Birgander. Stolar, skåp, 
dörrkarmar, Tält, Radio, barskåp, 
kläder mm. Priser fr 0-300:-

Jag heter Anton och är 15 år, 
jag bor i Surte. Jag hjälper gärna 
till med gräsklippning, träd-
gårdsarbete, vattning, hundpass-
ning m.m. Tveka inte, slå mig 
gärna en signal!
tel. 031-98 01 56
el 0768-41 53 54

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

Livsstilsmässa den 11-12 aug. 
Backamo Lägerplats, Ljungskile.
Lörd. 10-22. Sönd. 10-16.
Läs mer på 
www.andhämtning.nu

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

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

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

Juristfirman Madsen Law 
erbjuder så väl privatpersoner 
som företag juridisk rådgivning 
inom bland annat familjerätt, 
skatterätt och associationsrätt. 
Vi påtår oss även uppdrag som 
målsägandebiträde, offenligt 
biträde samt särskild företrä-
dare 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, 
grundövningar sitt och ligg osv. 
Relationsövningar, agility spår 
mm. Fortsättningskurs för er 
som gått kurs el. tränat tidi-
gare. Större krav på att klara 
olika störningar vid tex inkall-
ning. Spårträning och agility. 
Grundkurs- för er som vill ha 
en god relation med er hund. 
Vi tränar inkallning, grundöv-
ningar som sitt/ligg och att gå 
fint i kopplet. Utbildad instruk-
tör sedan 1990 talet & mental-
beskrivare, högskolepoäng i 
hundars beteende mm. Även 
problemhundar mottages 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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Albin Björklund
Gratulerar på 20-årsdagen

30 juni med många
grattiskramar från
Mormor & Morfar

Hipp hipp hurra för
våra goa barnbarn

Marcus 5 år 3 juli
William 3 år 4 augusti
Många grattiskramar från

Mormor & Morfar

Vår goa
Adam

fyller 4 år den 2 juli!
Många grattiskramar från

Mamma & Pappa

Grattis goa Viktor
på 12-årsdagen

Kramar från
Farmor & Farfar,

Ebba & Malte

Grattis
Ayla Fredriksdotter
Grinder, Nödinge

på din 8-årsdag
Grattishälsningar från 

Farfar, Farmor och
Niklas i Lysekil.

Grattis
Oliver

på 6-årsdagen den 7 juli
Många pussar och kramar

Mamma & Pappa

Grattis
Rebecca

på 1-årsdagen den 26 juni
Många pussar och kramar

Mamma & Pappa

Grattis
Emil Svensson

på 9-årsdagen den 2/7
önskar

Farmor & Farfar & Gunnel

Tack till Jehanders , Ale-
krossen ,J.sons transport , 
Filip , Bäckekullen , Real 
Service,o alla andra som 
gjort det möjligt att bygga 
en knattecrossbana till våra 
yngsta.            Älvbygdens MK

Tack
Tack Aroseniusskolan!
Vi är tacksamma för de tre 
åren som gått och för all 
hjälp vi fått! Vi kom från 
en kommun med en helt 
annan syn på handikappades 
rätt till skolgång än er. Vi 
kom från en kommun där 
ingenting var möjligt och 
allt var omöjligt. För ett 

handikappat barn är skillna-
den enorm! Att klara skolan 
eller inte.. Hela framtiden 
står på spel, hela livet ställs 
på sin spets. Utan förståel-
sen vi fått, hade vår dotter 
stått utan betyg och utanför 
samhället. Hon hade haft en 
enorm uppförsbacke, omöj-
lig att ta sig upp för. Trots 

svårigheterna som hennes 
handikapp medför, får hon 
nu betyg och kan söka in 
på gymnasium. Det hade 
hon inte fått utan er vilja 
att hjälpa till Vi vill fram-
föra vårt varma tack! Ingen 
nämnd och ingen glömd.. 
Bara ett stort tack!

Mvh Cecilia med föräldrar

alekuriren  |   nummer 25  |   vecka 26  |   2012GRATTIS38


