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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, äv. def. 
Hämtar äv. husvagn. Ring Johan 
tel. 0303-127 62
el. 0737-42 90 92
el. 0732-49 85 16

Köpes bilar och transport bilar, 
allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

ÖLGLAS+ETIKETTER. Gärna 
hel äldre samling, öl/läsk köpes 
av bryggeri-samlare. Äv. äldre 
svenska ölglas m tryck.
tel. 0736-63 58 73
el. 036-132 191

Äldre Nintendo köpes! 8-bit, 
Super, Gamecube mm. Allt av 
intresse, betalar bra!
tel. 0739-05 63 86

SÄLJES

Välaktat massivt furubord 
(kök) med 6 stolar. Pris:525:-
tel. 0303-96 925

Lädersoffor, mörkblå, 3-sits 
och 2-sits,600:-. Bokhyllor 2st, 
1 vit med belysning och glas-
dörrar,100:-, 1 färg furu 100:-. 
Soffbord,brun med kakel,100:-. 
Datorbord,färg furu med plats 
för skrivare,100:-. Bortskän-
kes 2st sängbord,vita. Vita bok-
hyllan kan hämtas omgående 

resten av möblerna torsdag den 
15/11. Bilder på möblerna kan fås 
via e-mail.
tel. 0766-51 25 32

Takbox Jet-Set 5000, 400:-. 
Snökedjor med magnetlås, 
400:-. Snowgrips 200:-/par
tel. 0708-85 45 77

Ved säljes. 2 kubikmeter 
lövved. Lastat och klart. Låna 
kärran och kör hem. 950:-
tel. 0706-08 62 99
Conny

Ö HYRA

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

SÖKES

Tomt sökes för hubygge i
Skepplanda,Älvängen,Skönnin
gared, Kattleberg, Alafors eller 
Nödinge. Privatperson!
tel. 0735-39 75 47

ÖVRIGT

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

Loppis! Lördag 27/10 kl 10-14. 
Söndag 28/10 kl 11-14. På S:t 
Peders Älekärr 104 i Lödöse.
Vi har barnleksaker, kläder, 
porslin mm.
Välkomna

Hårförlängningar, färg slingor 
med keratin. Vi utför hårför-
längningar, löshår enligt keratin-
vax metoden. Håret är 47-50cm 
långt. Varje slinga väger 0.5 
gram och fästena är keratin-
vax. Finns att få rakt, vågigt eller 
lockigt.
tel. 0736-97 80 28

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. 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

Pelletsbrännare
Pelletspaket av märket Pellx 
inklusive 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

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

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

Hushållsnära tjänster utföres
av nystartad företag, allt inom 
städ, flyttstäd, fönster puts 
m.m,nogrann.
tel. 0703-80 42 69

Hemstädning, hemjälp, stor-
städning, flyttstädning, veck-
ostädning. Använd rutavdrag 
-50% på arbetet. 300kr / tim.
tel. 0705-41 41 50

Önskar du städhjälp?
Det är vi som utför städ, flytt-
städ, fönsterputs mm. i Ale med 
omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.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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Vem
känner du
som snart

fyller?

Födda 

Välkommen lilla
Ellen

Född 15/9 - 2012
Axel har blivit

 stolt storebror.
Vi älskar er!

Farmor, Farfar & Faster

Välkommen till världen
John

Erics efterlängtade lillebror
Född 23/8

Lyckliga föräldrar är
Ruben & Christine

Eklund
Tack till BM Juanita

Veckans ros 
Till Anders Nagi, Magnus 
Eriksson och Roger Holm-
berg som den 16/10 hjälpte 
mig upp ur en lervälling 
som jag hamnat i på grund 
av vägomläggning. Ingen av 
dem tvekade att bli smutsiga 
och våta. Tusen tack!

Gunilla i Gröngolf

Ett stort tack till NA plåt 
i Alafors för ett kanonfint 
jobb hos oss i Nygård. Alltid 
lika trevliga och servicevän-
liga.

Katrin och Jonas

Två stora Grattis säger vi 
till våra underbara ungar 

Max och Moa som fyller 5 
år den 25 oktober.
Stora kramar från
mamma och pappa

Grattis på till vår underbara 
Linus

på 4-års dagen 25 oktober!
Önskar mamma, pappa och 

lillebror Nils

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Lennart Mattsson

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Nils-Gunnar Johansson
 Hålanda

Veckans ris 
Till den lantbrukare i 
Nygård som sedan flera 
år tillbaka förvarar sina 
rundbalar i två innerkurvor 
på vägen mellan Nygård 
och Hålanda, och därmed 
försämrar sikten rejält. 
Det har redan skett flera 
småincidenter med barn på 
cykel, folk som promenerar 
och husdjur som snabbt 
får slänga sig ner i diket 
vid möten pga den skymda 
sikten. Ta bort dem innan 
det händer en allvarlig 
olycka!

"En person som passerar 
balarna i kurvorna varje dag"

Stöd Barncancerfonden  

PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER
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