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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

Skogfastighet sökes till återin-
vestering. Extra bra betalt innan 
årsskifte pga. Danska-skatte-
regler.
tel. 0045-43 33 29 79 (DK)
arvid@madsen.dk

SÄLJES

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

Mitsubishi Colt -98. Säljes bil-
ligt. För upplysningar ring
tel. 0735-46 61 92

Dubbdäck i toppskick! Säljer 
4st dubbdäck. Gislaved Nord-
frost S 195/65 R15 på fälg. 6x15 
5-110 till Opel Vectra. Köpa nov 
-10 men endast körda en sän-
song (100 mil), 1000:-.
tel. 0702-42 21 74

Ö HYRA

Hus önskas hyra av ensam tjej 
med husdjur. Allt från 50kvm 
och maxhyra på 5500:- är av 
intresse. Fast jobb och stabil 
ekonomi.
tel. 0700-23 78 73

SÖKES

Skötsamt par i 60-65 års 
åldern önskar köpa eller hyra 
en 2-3 rums lägenhet i Älvängen 
eller Nol. Rök & Djurfria.
tel. 0704-67 82 51
Lotta

Lekstuga eller bod sökes att 
köpa för billig peng.
Även balvagn.
tel. 0736-98 31 72
Anna

Bostad sökes. Villa, gård, 
radhus, lägenhet. Sökes av gift, 
rökfritt par från Ale i 45-års-
åldern med liten dotter. Allt 
av intresse, gärna med större 

garage/förråd, lada. Dock ej 
krav! Längre eller kortare tid. 
Gärna Bohus/Surte men även 
övriga Ale/Kungälv/Kode med 
omnejd är av intresse. 
tel. 0705-67 54 44 Ref. finns

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
Nytt och gammalt
Lördag 24 o söndag 25 
november kl 10-14.
Alkalievägen 11A Bohus

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 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

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

Alafors Brodyr & Design
Det är dags att beställa de 
personliga julklapparna! Vi finns 
till för både företag, föreningar 
och privatpersoner. Brodyr 
utföres på de flesta textila 
produkter. Tex. Handdukar, 
Förkläden, Bäddset, Väskor, 
kepsar med mera. Fina textila 
varor från bland annat Gripsholm 
och deras kollektion. Handla 
av oss men självklart kan vi 
brodera på produkter du själv 
inhandlat. Hos oss kan man även 
specialbeställa egna kuddar till 
säng eller soffa. Vi syr upp efter 
dina önskemål. Se mer av vårt 
utbud på vår hemsida, eller ring 
oss.
Tel: 0722-02 06 07
www.alaforsbrodyr.se

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

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 

Vi har gift oss!
10 november 2012

Alafors
Andra Bergström
& Magnus Alvén

Tack till alla som deltog 
på festen!

Grattis
"Ulle"

30 år den 15 november

Stort grattis
Jimmy

på din födelsedag
Önskar dina nära och kära

Grattis till vår stålfarfar 
Hugo Kristensson

80 år den 25/11.
Önskar Sally, Ella, 
Thompa & Carina

Den 26 november fyller
Edit 3 år.

Det ska vi fira med massor 
av pussar och kramar från 
storasyster Elsa, Mamma och 
Pappa, Mormor och Morfar, 

Moster m. fam, Morbror, 
Farmor, Faster m. fam

Lisa Gillsjö och
Marcus Larsson 

Älvängen, vigdes den 4 
augusti 2012 i Starrkärrs 
kyrka. Vigselförrättare 

Joakim Johansson.
Tack till alla som gjorde vår 

dag helt oförglömlig!
Nu heter vi båda Gillsjö.

 (foto: evelinasfoto.se)

Veckans ros 
Vilken personal det finns 
på Klockareängen. Brand-
tillbudet sköttes så proffsigt 
utav er, vilket teamarbete. 
Tack vare ert agerande kom 
ingen till skada. Ni var fan-
tastiska!

Er chef Birgit

Veckans ros till Tina Ene-
lund, tack för att du finns.

GGGG, Mossvägen

Anhörigträffen på Backavi 
var en succé för vi fick höra 
och se Ukuleledamer som 
spelade och sjöng när vi vid 
fins dukat bord satt och kan 
ni tänka er att en middag 
så otroligt god vi fick och 
sedan på en poängpromenad 
vi gick. Därefter äppelkaka 
med vaniljsås vi fick. Tack 
från nöjda anhöriga.
gm Gun Romberg och hunden 

"Joppe" som också var med

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag (80 år) undanbe-
des vänligen.
Göran Johansson, Skepplanda
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