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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

Önskar köpa äldre Nintendo 
(Nes 8-bit). Är intresserad av det 
mesta: spel, tillbehör, kartonger 
med mera.
tel. 0735-93 97 49

Akvarium 130 L, med panorama 
fönster. I mycket fint skick. Nya 
belysningsrör, doppvärmare, 
luftpump, filter, grus, dekora-
tioner, växter samt två akva-
rie guldfiskar. Hög svart möbel 
medföljer. Finns i Rannebergen. 
Pris: 1300:- (ord. 4295:-).
tel. 0709-29 09 66

13m3 ved av lövträd i 1 m läng-
der.
tel. 0734-07 16 00

Stort ekbord 160x90cm med 
4st stolar (mjuk sits). Säljes för 
1500:- 
tel. 0704-95 31 10

UTHYRES

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

Enkelt förråd / förvaringsut-
rymme i Nödinge.
tel. 0733-52 91 77

Ö HYRA

Önskas hyra gård, hus, radhus, 
lägenhet eller annat utav gift 
rökfritt par i 45-års åldern med 
litet barn. I Ale, Kungälv och Ste-
nungsund. Längre eller kortare 
period kan diskuteras. Gärna 
inflyttning 1 november.
tel. 0705-67 54 44

ÖVRIGT

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

Loppis i Kilanda skola. Sönd 6 
okt kl 11-14. Bord inne, 50:-. Bord 
ute, 30:-. Anmäl er till:
ingela.tom@gmail.com
Kilanda byalag

Bytesdagar för barnartiklar. Ale 
gymnasiums bamba. Lörd 8/10 kl 
10-15, Sönd 9/10 kl 10-13. Försälj-
ning av beg. kläder, skor, vinter-
sport, leksaker, spel, böcker mm. 
Söndag rea 50% på det mesta. 
Välkomna att fynda!

Trädgårdsmarknad
Lördag 22/9 kl 11-14 hos Eng-
ströms, Gamla vägen 24, Älv-
ängen. Växtloppis, försäljning 
av saft, sylt mm, servering, lot-
terier. Behållningen går till Mis-
sionskyrkans verksamhet
Välkomna

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-behörighet, 
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. 
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar 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 
rådgivning. Vi arbetar med 
bland annat familjerätt, 
affärsjuridik och fastighetsrätt. 
För mer information besök: www.
madsenlaw.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 
dödsbon.
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 rotavdraget. 
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 – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. STÄNGT TOM 8/10 
Öppettider: Mån-Fre: 16-18, 
Lörd: 10-13.  Återförsäljare för 
Interkakel, 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, 
nytillverkning 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 
konsultation av Er trädgård. 
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 
trapphus? Från 2 kronor/m2. Vi 
hjälper 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 allt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som smått.  
Låga priser. Använd ROT/RUT 
avdrag 50%. F-skatt & försäkring 
finns.
tel. 0765-76 17 29

Önskar du städhjälp?
Det är vi som utför städ, flyttstäd, 
fönsterputs mm. i Ale med 
omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
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 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

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

Behöver du en ” hustomte”?
Fixaren Ulf kan hjälpa dig med det 
mesta  som rör hus och trädgård. 
Referenser finns. ROTAVDRAG
tel. 0769-41 09 02

Behöver du hjälp med 
vardagsskötseln av din hund? 
Jag badar, klipper, trimmar, 
klipper klor och hjälper till med 
det som behövs för att din hund 
ska må bra! Jag har min trim 
Dog'n'Horse i Lödöse.
Ring Eva och boka tid!
tel. 0761-88 44 12

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?

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

Vår prinsessa
Agnes

fyller 3 år den 19/9
Grattiskramar från

Mamma, Pappa, Malin, 
Mormor & Morfar

Grattis vårat "busfrö"
Isabella Toimela
16/9 - fyller du 4 år

önskar Mamma, Mormor, 
Morfar & Morbror

Grattis på 5-årsdagen vår 
älskade solstråle

Simon Agneman
den 25/9 önskar

Pappa, Mamma och Saga, 
farmor och farfar, Emma, 

Sara, David och Elias.

Många kramar till
Tindra Skog
på 3-årsdagen

den 20 september
från Mormor & Morfar

Ellen
fyller 6 år 21 september 

många grattiskramar från
Farmor och Farfar

Grattis
Hugo

på 2-årsdagen 17 september
Farmor & Farfar,

fam Strömberg

Ett stort tack för att vi fick 
vara med och inviga den 
stora, stora maskinhallen.

Madeleine & Janne

till alla som uppmuntrade 
och stöttade oss i samband 
med vår fjällvandring samt 
till våra sponsorer; Apote-
ket Medstop på Ale torg, 
Naturkompaniet och Ale 
bokhandel.

Ale's fjällbrudar

Tack

Veckans ros 
till Lilla Edets buss och dess 
eminenta chaufför Willy 
som tog oss igenom Mosel-
Rehn. Fantastiska dagar tack 
vare team Lennart Karlsson, 
Åke, Kristina och Gunnel. 

"Mycket nöjda resenärer"

till Kerstin och Anders på 
Fyrfota vänner i Hålanda. 
Ni är underbara mot våra 
hundar och katter. Vi 
kommer tillbaka.

Linus, Simon & matte Ann

...till den tjej som tog till-
vara på min mobiltelefon
som jag glömt i omkläd-
ningsrummet på Sportlife 
Nödinge i tisdags. Hjärtligt 
tack!                            Hannele

alekuriren  |   nummer 9  |   vecka 10  |   2012GRATTIS22


