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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

Plastbåt 4-6 meter.
Ev i lite gör det själv skick.
Med eller utan motor.
Alla svar beaktas.
tel. 0737-36 19 71

Köper gammal dam eller herr-
cykel. Den ska vara hel och fung-
era. Ring på mobilnr:
tel. 0734-07 50 11

SÄLJES

Hösilage i rundbal. Väl förtor-
kat, analyserat. 320:-/bal.
tel. 0704-15 02 10

Hö i rundbal, ca 170kg. 250:-/bal
tel. 0704-15 02 10

2 unga undulater i rymlig bur 
+ liten bur. Säljes p.g.a. allergi. 
Säljes endast ihop. 500:- för 
båda två.
tel. 0739-39 96 90

Moppe från 1961 i fint skick. 
Nya däck och bromsar. Pris 
4900:-. Ett 5 RAD dragspel med 
väska, 1600:-
tel. 0703-06 39 24

UTHYRES

2st lägenheter uthyres i Surte. 
En mindre 2:a, en mindre 3:a.
tel. 031-98 31 28
el. 0704-32 28 14

Ö HYRA

Ordningsam kvinna med fast 
arbete önskar hyra 3:a i Skepp-
landa/Älvängen.
tel. 0709-24 67 87

Lägenhet Skepplanda, 
Älvängen, Lilla edet. 3 rum och 
kök eller litet hus önskas hyra. 
/Patrik
tel. 0706-96 78 57

SÖKES

Chihuahuablandras, kastrerad 
hane 3 år, söker någon som kan 
passa honom 2dgr/vecka eller 
ev. promenera med honom vid 
lunchtid. Kanske kan du passa 
honom lite för övrigt också?
Kan även lämnas och hämtas 
vid hela dagar. // Therése
tel. 0303-74 63 75
el. 0708-72 04 33 (kvällstid 
el. tisdag & fredag)

ÖVRIGT

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

Gårdsloppis. På Helgesvägen 
51-93 i Älvängen. Lördag 15/9 kl 
09-14. Massor av olika saker som 
barnkläder, tavlor, porslin mm.
Loppis i Älvängen

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

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

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

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. 15 års erfarenhet, F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

Hårborttagning med vax, ögon-
brynsfärgning och plockning, 
nagelförlägning och förstärk-
ning utföres i Nol. Jag jobbar 
hemifrån, därav lägre priser. 
Mångårig erfarenhet och certi-
fierad. Välkommen!
tel. 0737-06 35 22

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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Lovisa
fyller 10 år 10/9

Många grattiskramar från 
Mormor och Morfar

Grattis älskade
Sofie

som fyller 11 år
den 11:e september

Mamma, Pappa och dina bröder

Grattis
på 3-årsdagen den 14/9

världens bästa
Sigge Hultberg

Vi älskar dig!
Pappa & Malin

Den 16 september
är en stor dag, då fyller

Ewelina 10 år.
Grattis från

Axel, Mamma och Pappa!

Grattis till våran älskade
Linus

som fyller 1 år
Önskar Mormor, Morfar, 
Emma och gammelmorfar

Världens goaste tjej
blir 3 år den 15/9

Grattis! Thea
på födelsedagen. 

Puss o Kram Mamma, Pappa,
Emil & Alvin

Grattis
Elias Svalin

3 år 11/9
Många grattiskramar från

Mormor, Morfar,
Farmor, Farfar

Veckans ros 
Veckans ros till Anna och Daniel Frövén. Tack för allt stöd 
och all praktisk hjälp i min nya livssituation. Ni är guld 
värda! Kram!

Pappa & svärfar

Födda

Välkommen till världen
Vilmer

Frejas lillebror
Född 3/9

Lyckliga föräldrar är
Jimmy Binett 

& Linda HolbergÖvrigt 
Bytesdagar/barnloppis, Medborgarhuset i Alafors (bion). 
Välkommen att fynda leksaker, spel, böcker, sport och fritid, 
babyartiklar, kläder 50-170. Lörd 22/9 kl 9-16, sönd 23/9 kl 
9-11, 50% på det mesta!
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