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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

Damcykel önskas köpas.
tel. 0762-29 76 54

Bilar köpes fr. 500-50000 kon-
tant. Allt av intresse, även hus-
vagn. Hämtas. 
tel. 0303-127 62
el. 0737-42 90 92
el. 0732-49 85 16

SÄLJES

Kamin. Scanspis 30. Lite använd. 
Stål och täljsten, 5000:-.
tel. 0736-46 06 42

Trädgårdsmöbel 4st Höga stolar 
+ 1 bord med inläggskiva i trä, 
3000:-. Vevgrammofon + 12st 
stenkakor, 500:-
tel. 0704-53 21 28

Små blandrasvalpar. L.k vecka 
36. Mer info ring,
tel. 0704-19 15 62

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

Hus mellan Starrkärr och 
Kilanda uthyres, 3  1/2 rum och 
kök.
tel. 0703-32 27 44

Ö HYRA

Studentrum/lägenhet till lugn 
och skötsam rökfri 16-årig flicka. 
0530-91070 eller 070-33 27 046 
Mvh Janne Möller

32-årig sjuksköterska i stort 
behov av boende pga nytt 
arbete i Gbg. Allt av intresse, 
helst max 5000 kr/månad. Sköt-
sam, inga husdjur, rökfri / Maria 
tel. 070-4138385

SÖKES

En ordentlig hittelön! till den 
person som hittar min guldring 
med en blå sten. Som jag tap-
pade på sjövallens bangolf den 
18 juli. Ett kärt minne som bety-
der mycket för mig. Om du hittar 
den skulle jag vara så tacksam 
om du kan ringa mig på mobil: 
0703-43 96 63, hem: 0303-961 24 
eller lämna in den i klubbhuset 
tillsammans med ditt namn och 
telnr så att jag kan komma i kon-
takt med dig.
// marie

ÖVRIGT

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

Loppisprylar (ej möbler) till 
Dammekärrs marknad mottages 
tacksamt torsd 23/8 på Damme-

kärr mellan kl 17-20 el. e.ök på:
tel. 0730-35 33 94
el. 0303-22 99 90

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 2/8, 31/8, 
30/9, 29/10, 28/11, 28/12. 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

Ale brukshundsklubb erbjuder 
kurser i höst: Valpkurs startar i 
Augusti, anmälan till Linda 0722-
020607. Allmänlydnadskurs för 
unga och äldre hundar startar 
i september, anmälan till Anna-
Lena 0702-291236. Mer info på 
vår hemsida:
www.alebk.se

Borttappat! Vi har tappat 8 st 
nya spotlight och en liten låda 
märkt smycken från ett flyttlass. 
Trol mellan Älvängen och Lilla-
Edet. Hittelön.
tel. 0725-09 38 28

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 Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
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 kostnads-
fri konsultation av Er träd-
gård. Enstaka jobb eller hela 
säsongen. Fast pris eller 
löpande.
CJ ENTREPENAD
tel. 0768-81 60 10

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

Företagare. Vill ni få hjälp med 
att städa ert kontor eller trapp-
hus? Från 2 kronor/m2. Vi hjäl-
per er även med städning av 
kök/matsal, omklädningsrum/
duschar, tvättstugor mm. Begär 
offert. Vi har kollektivavtal. 
Besök gärna vår hemsida,
www.aleshemstad.com
Godkänd för F-skatt
ALEs Hemstäd
tel. 0735- 57 77 50

GELNAGLAR I SKEPPLANDA
Nytt set Gelnaglar 395 kr.
Pedikyr 295 kr.
Manikyr 250 kr.
Boka på 0735-98 91 98
Välkomna

Behöver du sköta om din 
hund lite efter semestern? 
Jag har min trim i Lödöse och 
hjälper dig! Jag badar, klipper, 
trimmar och hjälper till med det 
som behövs för att få din hund 
riktigt fin!
Ring till Eva för tidsbokning! 
tel. 0761-88 44 12

Vi köper allt i silver utom 
nysilver. Bestick, pokaler, mynt, 
medaljer, tackor mm. 
Pengarna på kontot inom 24 
timmar. Ring och boka tid för 
besök på vårt kontor 
eller besök vår hemsida:
www.silverklubben.se
tel. 031-55 09 00

Önskar du städhjälp?
Det är vi som utför städ, flytt-
städ, fönsterputs mm. i Ale med 
omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

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

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?

Vi vill tacka Michael och 
Malin för allt som ni ord-
nade runt ert bröllop i 
Skövde. Helt fantastiskt.

Vi som fick äran att närvara

TackVeckans ros 
Många rosor till Rosa huset 
som ordnade det så bra för 
oss när vi firade våra 
födelsedagar.

Eva och Gun

Veckans vackraste rosor vill 
vi ge all personal på Vika-
damm, avd Häljebo för det 
underbara bemötande och 
omhändertagande av vår 
mamma Inga-Britt. Även vi 
anhöriga får del av ert goda 
hjärta.

Den 12 juli fyllde
Elsa Vidal 6 år. 

Det har vi firat med
många pussar och kramar.

Mamma, Pappa, 
Lillasyster, Farmor, Faster 
med fam, Mormor, Morfar, 
Moster med fam, Morbror

Grattis våran lilla solstråle
Emma

som har fyllt 2 år 14 juli. 
Grattiskramar

Mamma & Pappa, Joel, 
Mormor & Morfar

Lisa Öhrn
20 år!

Stort grattis önskar
Mamma, Pappa

och Niklas
Vi älskar dig!

Födda

Välkommen vår älskade 
Ebba!

Född 28/6
Susanne Jonasson 

och Daniel Samuelsson
Syskonen Marcus och Oliver

Hugo Engström
Född 120416

Lyckliga föräldrar
Sandra & Fredrik.
Välkommen till 

världen Hugo önskar 
Farmor och Farfar
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