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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

Plasteka utan motor köpes. 
Byggpresenning, ev något 

skadad. Markduk (användes 
under grusläggning) restrul-
lar köpes.
tel. 031-22 88 85 (nödinge)

SÄLJES

Ved säljes. Ev. transport kan 
ordnas mot ersättning.
tel. 0706-61 05 49

Bortskänkes: begagnade 
markplattor. Du får mina mark-
plattor om du plockar upp dem 
från mina trädgårdsgångar. 
Färg: ljusgrå. Storlekar: 35*35cm 
57st. 34x34 59st, 25x45 23st.
tel. 0704-32 07 12

Loppis & Antik
Mickelsdamm 180. Barnklä-
der, leksaker, hästgrejer, verk-
tyg, böcker, lampor, glas & pors-
lin, retro prylar mm.. Öppet: Lör-
dagar & söndagar kl 11-16. Skyl-
tar 5km norr om Skepplanda på 
Hålandavägen.Välkomna!
Mickelsdammgården

Bortskänkes mot annons-
kostnad: Nästan nytt hörn-
skåp/vitrinskåp i furu. Litet klaff-
bord med 2 stolar i furu. Bädd-

soffa furu.
tel. 0703-17 66 15
Alafors

4st odubbade vinterdäck på 
alum.fälg till Kia Ceed. Årsmodell 
2010. Nokian 195/65 R15. 95T XL. 
Kvarvarande mönsterdjup 2st x 
5mm, 2st x 5,5mm.
tel. 0303-33 65 33

Gratis bildäck! Sommar & dubb. 
13+14" olika storlekar. Du betalar 
bara för montering!
tel. 0709-22 95 82

2st drivers: Titleist 10,5º Tita-
nium, Big Bertha 460 11º. 1500:- 
för båda putters. Odyssey two 
balls, acushnet orig. Slotline 
TSBI, pris/st 500:-. + beg. El-vagn.
tel. 0702-24 78 11

Stor mörkblå läderfåtölj. Som 
ny! Endast 350:-
tel. 0303-74 06 80

Soffbord med marmorskiva 
1.30x75, 300:-- Handgjort pelar-
bord i furu, 300:-. Munkstol i fint 
skick, 300:-. Fotpall rund på hjul, 
100:-. Transportbur till tex katt, 
100:-. Video Panasonic, 150:-.

tel. 0762-70 36 01

UTHYRES

Boxplats uthyres i Alafors/
Uspastorp. Ca 2km till närmsta 
busshållplats. Ej hingst!. För mer 
info, ring Camilla:
tel. 0707-76 30 45

SÖKES

Bowling-tjejer söker nya kom-
pisar. Vi är unga och gamla, och 
har jättekul ihop. Kom å spela 
med oss tisd kl 18-19 i Nord-
mannahallen, Kungälv. Epost: 
alvorna@hotmail.com

ÖVRIGT

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

UPPHITTAT! Nyckelknippa med 
en Volvo- och WV nyckel. Upp-
hittad på stig mellan Älvängen 
och Torp. Dessutom en dörr-
nyckel på blått nyckelband 
"Sportringen".
tel. 0707-74 83 60
el. 0708-18 67 54

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

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

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 

Sprutlack av kök
Fräsning: dekorspår, 
nytillverkning av köksluckor. 
F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

Äntligen är hösten 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

Pelletsbrännare
Pelletspaket av märket Pellx inklu-
sive montering. Innehar F-skatt 
sedel. Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

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

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

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

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?

Grattis
Emilia

på 5-årsdagen den 30/9
Önskar Mamma och Pappa

Alexandra, Mormor och 
Morfar, Farmor och Farfar

Grattis
Kicki

på 21 års dagen

Många kramar till
Elliot

på 7-årsdagen den 3/10
Gratis önskar

Farmor & Farfar

Grattis
Sebastian

på 10-årsdagen den 1/10
många grattiskramar från 

Farmor

Veckans ris 
Till dig/er som kört på ett 
rådjur och slängt det i diket 
mitt emot där Ivar Aro-
senius hus låg i Älvängen 
längst cykel/gångbanan. Ni 
borde skämmas! Det stack-
ars djuret har legat där över 
1 vecka.

"Upprörd, ledsen och
 mycket arg djurvän"

Ett hjärtligt tack till alla som 
gjorde min 60-årsdag till ett 
trevligt minne.

Ingela Smedberg

Tack till den ärliga man som 
lämnade min bruna plånbok 
på bolaget.

"Vimsig tant"

Tack

Månadens ros
Till de som gjorde det möj-
ligt för oss att äta på Ale-
gymnasium i samband med 
skolbion.      Alboskolans fyror

FÖRSVUNNEN!
Sixten försvann den 27/9, 
han bor i Frövet. Är det 
någon som sett honom eller 
tagit hand om honom, snälla 
ring 0706-970178.

Övrigt

Veckans ros 
Ett helt fång rosor till dig 
som hjälpte Anna-Greta 
på Alehemsvägen natten 
mellan fredag lördag att 
larma hemtjänsten när hon 
gått ut och ramlat och dess-
utom stannade hos henne 
tills dom kom. Tack också 
till er alla i hemtjänsten 
Skepplanda. Innerligt tack.

Gullvi och Per-Arne

Vigda 

Marie Holmberg
och Jonas Kalin

vigdes i Skepplanda kyrka 
26/5-2012

Vigselförättare var
Bengt Broman.

Tack alla för en fantastisk
och oförglömlig dag
Foto: Madde Olsén

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.              Per Brandt, Nol
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