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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

Vuxen dvärgkanin köpes.
Ej vädur eller angora.
te0l. 031-22 73 27

Skogsfastighet sökes till åter-
investering extra bra betalt 
innan årsskifte pga. danska 
skatteregler.
tel. 0045-43 33 29 79  (DK)

SÄLJES

Gratis bildäck olika storlekar, 
du betalar bara för montering. 
Även billiga vinterhjul till bilar. 
Nödinge även kvällar.
tel. 0709-22 95 82

Badrumsfönster med råglas. 
Höjd 1m, bredd 0,9. 3 år. Öpp-
ningsbara. Pris: 500:-
tel. 0768-33 71 33
el. 0703-94 15 06

Ö HYRA

Lägenhet önskas hyra. Nol, Älv-
ängen, Alvhem, Lödöse. Vi är 2 

vuxna samt ett barn på 5 år. Vi 
behöver 3 rum och kök. Vi bor 
nu på gård i Älvängen men behö-
ver mindre boende då vi under 
vissa perioder bor utomlands 
och huset blir för stort att ta 
hand om.
tel. 0303-74 62 70 (kvällstid)

En mor med två barn är i akut 
behov av att hyra en lägenhet 
(2:a eller 3:a)/radhus/liten villa 
i Ale kommun. Fast anställning, 
inga betalningsanmärkningar.Allt 
av intresse. Kan flytta in snabbt.
tel. 0707-46 36 04

Jag och min sambo söker en 
lägenhet att hyra ifrån Alafors 
till Alvhem. 2-3 rok. Max 7000:- i 
hyra.  Hör av dig till Moa 
tel. 0768-11 28 54

SÖKES

Marks sökes att arrendera 
till bete åt får. Även åkermark 
sökes.
tel. 0736-98 31 72
Anna

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. 
29/10, 28/11, 28/12. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

Loppis & antikt. Mickelsdamm 
180. Barnkläder, skor, leksaker, 
hästgrejer, verktyg, belysning, 
glas&porslin. Luftreningsmaskin 
mm. Öppet söndag kl 11-16. Skyl-
tar 5km norr om Skepplanda i 
Skårslid på Hålandavägen.
Välkomna!
Mickelsdammgården

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

Vinterförvaring av husvagn, 
husbil, båt, bil och MC.
tel. 0739-80 04 81

Vi hjälper dig att göra rent 
hemma! 
Hem-, flytt-, vecko- och kon-
tors städning. Endast 150kr/t 
med RUT-avdrag. Även klädtvätt 
finns, priser från 8kr.
Priset inklusive moms. 60kr.
extra för hämta och lämna 
hos er!
tel. 0705-41 41 50
Vi jobbar 7 dagar/vecka
Välkomna!

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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Vigda 

Linda Eklund
och Emrik Eklund

vigda i Starrkärrs kyrka
18 augusti 2012.

Stort tack till alla som var 
med och förgyllde vår dag.
Foto: My Bardin Björkman

Grattis på 4-årsdagen
älskade Emilia!
Pussar och kramar 

Farmor, Farfar,
Ninna och Helen

Hipp hipp hurra våran 
Alicia

fyller full hand!
Grattis hjärtat på din 

5-årsdag den 31 oktober 
Önskar mamma, pappa 

och Julia

Lidén blir stor!
Grattis Emelie

på 25-årsdagen 1 november.
Kramar från oss alla genom 

Farmor & Farfar

Massor av grattiskramar
till vår lilla charmis
Vera Lagestrå
som fyller 1 år

den 4 november
Från farmor, farfar, 

farbror, faster och lillkusinen 
i Västerås

Nu när du 60 år ska fylla
vill vi dig hylla!

Grattis pappa/morfar 
Göran

på din födelsedag
6 november.

Önskar Charlotte, Tony,
Alicia och Melvin

Grattis
Vera

på 1-årsdagen 4/11
önskar

Farmor, Farfar, Sandra, 
Andreas & kusinen David

Grattis
Vera Lagestrå

på 1-årsdagen 4/11
önskar

Mormor, Morfar, Daniel, 
Christine, Ruben, kusinerna 

Eric & John

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Margareta Johansson, 
Hålanda

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Britt Glennbrant
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