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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

SÄLJES

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

Släpkärra äldre välvårdad 
obroms. släpkärra (wetterö). 
Med nya däck, 1000:-
tel. 0303-74 67 20

Utförsäljning av möbler, hus-
geråd, julsaker, tavlor, TV (bla 
billy bokhyllor). Lördag 1 dec kl 
10-14 eller enl överenskommelse. 
Göteborgsvägen 89 i Surte.
tel. 0722-17 57 43

UTHYRES

Stuga 2 rum och kök, toa, 
dusch och veranda. Egen träd-
gård. Uthyres till ensam person 
utan djur.
tel. 0520-66 22 49

Mekarställe i Bohus.
70 kvm. Garageinfart, värme, el, 
vatten, pentry etc.
tel. 031-22 73 27

Ö HYRA

Jag önskar Hus/Parhus/
Radhus eller Lägenhet att 
hyra i Älvängen. Jag har en 2:a 
i centrala Göteborg, 5 min från 
Avenyn,barnvänligt och grön-
områden i närheten som jag kan 
byta med. Hyran är inkl. parke-
ring och kabel-tv 4555:-
Jag önskar byta mot en 3:a eller 
4:a Endast i Älvängen!
tel. 0736-42 00 72 Lasse

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

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

Jag söker en skötare till 
min supersnälla C-ponny. Två 
ggr/v. Ingen nybörjare utan en 
bestämd och tuff ryttare då hon 
är väldigt pigg! Ponnyn står i 
Skepplanda. Maila för mer info
pussen@live.se

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 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

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

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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Hipp Hipp Hurra för
Elliot Lööf

som fyller 6 år den 30/11
grattis från

Farmor & Farfar

Stort grattis till Freja på 6-årsdagen den 30/11
Många pussar & kramar från moster, mormor och morfar

Ett stort grattis
till vår prinsessa

Amelia
som fyller 3 år den 27/11

Grattiskramar från
Mamma, Pappa & Leo

Grattis 
vårt älskade barnbarn

Amelia
på 3-årsdagen 27/11

Önskar Mormor, Morfar 
& Morbror Johan

Välkommen till världen
vår älskade Leo
Amelias lillebror

Född 28/12 på Näl
Tack till BM Kristina 

MVC Bohus
Jessica Lumsden

Robin Kourmadias

Välkommen till oss
underbara Nova!

 Den 10 augusti föddes vår 
älskade dotter på NÄL. Hon 
vägde 3410 gram och var 50 
cm lång. Ett stort tack till 
alla som var med när hon 

kom till världen!
Linda och Christian Millegård

Välkommen vår älskade lilla 
Philip!

Stolt storebror är Melvin och 
de lyckliga föräldrarna Jenny 

& Martin

Födda

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Veikko Kangasoja, Bohus

Tack! Till alla er som har varit med och genomfört den 35:e upplagan av Nol Cupen.
Eldsjälar, föräldrar och ungdomar ni har gjort ett fantastiskt arbete under helgen.
Vi vill även här passa på att tacka alla våra sponsorer. Tack säger                  Nol Cups kommittén

Tack

Veckans ros 
Veckans ros till ambulanspersonalen i Älvängen med ett sär-
skilt tack till Stefan Andersson för ett fantastiskt bemötande 
av vår dotter när hon skadade sig den 13 november.

Tacksamma föräldrar till Ida
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