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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

Resepresentkort köpes. ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum av 
intresse. Ring
tel. 0735-01 45 63

Jordbruksfastighet önskas 
köpa i Ale. Ca 20-30 hektar skog 
+ åker.
tel. 0706-98 05 98

SÄLJES

Ved 2m3 lövved, lastat och 
klart. Låna kärran och kör hem. 
950kr.
tel. 0706-08 62 99

Bra böckers lexikon 2000. 
Komplett 25 band inkl världsat-
las. Nyskick!, 500:-
tel. 0702-20 76 66

Däck med fälgar 195*65*15, pris 
2000:- vid snabb affär, 1500:-.
tel. 0701-40 80 93

ÖHYRA

Äldre gård. Gärna med vedspis, 
bakugn, el,vatten,förråd tillgång 
till ved. Gärna årsarende.
tel. 0702-89 25 22

ÖVRIGT

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

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

Stor loppis! Folkets Hus i 
Älvängen. Lörd 8/9 & Sönd 9/9 
kl 10-16. Nytt, begagnat, antikt. 
Smycken fr 10kr, kläder fr 25kr 
mm. Servering finnes.
Varmt välkomna!

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

Tjock-TV (Sanyo) 28" bort-
skänkes.
tel. 0707-64 17 70

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, scha-
brak, hästtäcken 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

Juristfirman Madsen Law 
erbjuder både privatpersoner 
som företagare juridisk råd-
givning. Vi arbetar med bland 
annat familjerätt, affärsjuri-
dik och fastighetsrätt. För mer 
information besök: www.mads-
enlaw.se eller
tel. 031-79 96 159
Vi erbjuder alltid en timmes 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon /e-post.

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

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 fixar alllt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som smått.  
Låga priser. Använd ROT/RUT 
avdrag 50%. F-skatt & försäk-
ring finns.
tel. 0765-76 17 29

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

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, 
även pensionat. Passa på att 
klippa/trimma er hund samti-
digt 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

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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Lördag den 15 september tänker vi fira
Peter Bergesens fd Andersson 50-årsdag, 
vi gör det med öppet hus för släkt och vänner

Välkomna till oss från kl 15.00 -
(vi håller på tills vi känner oss klara...)

Öppet hus

Grattis till världens bästa 
mamma och svärmor
 Ingela Smedberg

 som fyller 60 år den 8/9. 
Ingela har öppet hus
efter kl 15.00 den 8/9

på Gärdesvägen 4
i Älvängen

Välkomna att
fira med henne!

Grattis
Ingmar

och mitt goa barnbarn
Edwin

som fyller 64 resp 2 år
den 31/8

önskar Monica (mormor)

Vi vill gratulera vår
glädjespridare

Markus Lauronen
när han fyller 4 år
den 3 september

Mummu, Ukki, Jouni, 
Jarno & Lotta, Juhani, 

Joanna & Konrad

Grattis till godingen
Agnes

 som fyllde 1 år
den 28 augusti.

Grattiskramar från 
Mamma, Pappa,

Mormor och Morfar,
Farmor, Farfar och Göte

...till personalen på Älväng-
ens vårdcentral, ambulans-
sjukvårdarna och personalen 
på Kungälvs sjukhus för ett 
på alla sätt professionellt 
bemötande och omhänder-
tagande i samband med min 
operation.

Jonas Anderson

Till alla LRF-kamrater i Ale 
som gav oss en överraskning 
och minnesvärd samman-
komst hos familjen Borg-
ström på Kilanda Säteri. Vill 
vi framföra vårt tack.

Mari-Anne & Bertil

En stor bukett med Rosor 
till Peter på Tempo i Skepp-
landa. Din service och ditt 
bemötande är guld värd.

Skepplanda Hemvärns 
& Kulturförening

Vi vill ge Veckans Ros till 
familjen Merstrand på Golf-
krogen Backa Säteri för att 
de alltid är positiva, tjäns-
tvilliga och tillmötesgående.

"Nöjda lunchgäster"

...Ett fång rosor vill jag ge 
till den fantastiska familjen 
Kalin i Skepplanda.  Tack 
för att ni alltid ställer upp!

PR

Grattis Jimmy, Linda
& Freja till lilla pojken!

Massor av kramar
Farmor & Farfar, 

Faster, Markus & Ebba

Till Dennis och Moa med 
personal på ALE GOLF-
KROG, ALVHEM för en 
fantastisk god buffé, bra ser-
vice och trevligt bemötande 
på vårt 65-års kalas.

"Nöjda gäster"

Överstegårdens samfällighetsförening vill tacka Tyrone 
Hansson för att han tog sig tid, lyssnade på våra åsikter och 
svarade på frågor.Han var den enda representanten från 
samhällsbyggnadsnämnden som närvarade vid vårt möte ang 
en eventuell byggnation i vår närmiljö..

GRATTIS

Veckans ros 

Grattis
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