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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

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

SÄLJES

Biltakbox, 600:-. Bastuaggregat 
- Tylö Sport, 400:-.
tel. 0760-34 58 63

Vit spegelbyrå, 150:-. Brunt litet 
matbord, 100:-. 2 soffbord, 150:-/
st. Chiffonje, 100:-
tel. 0707-13 79 71

Däck med fälgar säljes, 1500:-
tel. 0701-40 80 93

UTHYRES

Rum med egen ingång samt 
egen toalett uthyres omgående. 
Tillgång till kök, dusch och träd-
gård om så önskas. Du kan hyra 
rummet på heltid, alt på läsårs 
basis (dvs ej under sommaren) 
el hyra rymmet som en möj-
lighet att vara nära landet och 
odla om du vill. 
tel. 0708-99 06 86

Ledig Lägenhet i Älvängen
Stor lägenhet i villa, centralt i 
Älvängen (150 m från pendel-
stationen). Ledig fr o m 1 okto-
ber 2012. Lägenhet i 2 våningar 

ca 180 kvm, 5 rum och kök. 1-2 
p-platser ingår. Grundhyran är 
6.500  kr/månad, El, va och sop-
hämtning tillkommer med 3.500 
kr/månad (fast pris).
Tel. 0707-97 10 32 (kvällstid)

Ö HYRA

Vi är två medelålders kvin-
nor med fast anställning som 
vill hyra ett hus på landet till-
sammans gärna i Alafors med 
omnjed. Alternativt hyra två 
lägenheter i samma hus. Katt 
finnes. Inflyttning omkring 
november.
tel. 0761-71 09 94

Lägenhet önskas hyra av lugn, 
rökfri kille. Helst möblerad.
tel. 0704-59 10 63

ÖVRIGT

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

Bakluckeloppis vid Starrkärrs 
bygdegård. Lörd 8/9 kl 10-13, 

100:-/p-plats.
Anmäl er till starrkarrsbygde-
gard@hotmail.com eller
tel. 0707-35 03 01

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

Svartvit honkatt, steriliserad. 
Ca 11 år. Bortskänkes pga ändra 
förhållanden.
Tel. 0760-91 42 90
Gert

BAKLUCKE-LOPPIS-FINAL !
Sommarens sista ! Söndag 26/8 
kL 12-16. Sälj själv eller fynda 
bland tusentals roliga, fina, 
udda "bra ha saker" saker !
Välkomna till Jennylund/Bohus
www.vastkustloppis.se
tel. 0737-66 86 22
Lisa/Janne :)

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 rotav-
draget - 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

Brodyr till bra priser
Vi broderar på bl.a. kläder, jackor, 
handdukar, kepsar, schabrak, häst-
täcken m.m. Innehar F-skatt sedel. 
Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

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 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 / 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, nytill-
verkning 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

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

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

Vi köper allt i silver utom nysil-
ver. Bestick, pokaler, mynt, med-
aljer, 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-skat-
tesedel.
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

Massage, klassisk.
tel. 0704-59 30 54

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, 
även pensionat. Passa på att 
klippa/trimma er hund samtidigt 
då hunden är hos oss. Vi har trim 
med utbildad personal. Alltid bra 
priser och bra service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

Juristfirman Madsen Law 
erbjuder både privatpersoner 
som företagare juridisk rådgiv-
ning. Vi arbetar med bland annat 
familjerätt, affärsjuridik och fast-
ighetsrätt. För mer information 
besök: www.madsenlaw.se eller
tel. 031-79 96 159
Vi erbjuder alltid en timmes 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon /e-post.

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! 
Tänk vad tiden går,

Claes
fyller 37 år 20 augusti. 

Många kramar till dig önskar
Mamma, Fredrik, Angelica, 

Vally, Harry, Mormor & 
Morfar uppe i Bollnäs

Grattis
Malva

5 år, önskar
Mormor & Morfar

Grattis
Ida Larson

på 5-årsdagen den 22/8
 Önskar familjen

Stort och hjärtligt grattis 
Annika Johansson

som fyllde X0 år 
den 14 augusti...

Vi ser fram emot den 25/8

Grattis
Sara

10 år önskar
 Mamma & Pappa, Daniel, 

Mormor & Morfar

Veckans ros 
Ett stort fång rosor till 
personalen på Tempo i Nol, 
ni är toppen!

”Tacksam kund”

Vigda 

Vi har gift oss!
Tyrone Hansson 
& Ina Näsmark

Oasen, Kullens väg, 
Nödinge

5 augusti 2012
Vigselförrättare
Thor Eliasson
Ett stort tack till 

alla som har uppvaktat oss.
 Ett särskilt tack till alla er 

som gjorde festen i Uspastorp 
till ett oförglömligt minne.
Tomas & David inklusive 

Martin – ni är fantastiska!

Fem generationer
Margot Adolfsson, Asta 

Johansson, Anita Röhdin, 
Zandra Håkansson, 
Leopold Håkansson
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