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KÖPES

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar köpes 500-50000 kr. Allt av 
intresse äv def. Hämtas kont. äv hus-
vagnar.
tel. 0737-61 44 78
el. 0737-42 90 92
el. 0768-73 27 84

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum av 

intresse. Ring
tel. 0735-01 45 63

SÄLJES

Volvo C30 1,8 Flexifuel, Kenetic 
2009. Ca 6000 mil. Färg blåmetallic. 
Klimat ECC, läderklädsel svart, läder 
växelspak. 1 ägare, mycket fin bil!
4 cylindrar, 125hk. Pris 105 000:- 
tel. 0709-39 51 89

Nols billigaste etta. Hyra 1634 / 
mån. Ledig 1/11. Pris 370 00 kr.
tel. 0763-15 99 90

Bitillbehör. 1 st overall st 52. 1 st 
overall st 56. Rökpuff, bifor 15 kg.
tel. 0303-33 61 71

Ljusbeige hörnsoffa i skinn. Välvår-
dad. Pris 5000:-
tel. 0707-16 23 53

Moped. Kinroad xt50 gt-2.

Har gått 290 mil. 2700:-
tel. 0709-96 62 50

Ved säljes. Björk och blandved.
Event. transport kan ordnas.
tel. 0706-61 05 49

UTHYRES

Små hus på landet uthyres
Två rum och kök om ca 52 m2 boyta. 
Bi utrymme om ca 15 m2 plus garage 
som kan värmas upp ingår.
tel. 0733-33 09 06

ÖVRIGT

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

Välkommen på loppis i Nols Folkets 
hus lördag 5 oktober kl 10.00 - 14.30. 
Vi kommer att ha en liten servering 

med korv och fika. Bokning av bord: 
Johanna 0709-18 92 59. Kostnad 
130:-. Varmt välkomna!

Bytesdagar för barnartiklar! 
Lör. 5/10 kl 10-15. Sön. 6/10 kl 10-13. 
Ale gymnasiums bamba, Ale Torg, 
Nödinge. Försäljning av beg. kläder, 
leksaker, vinersport, böcker mm. 
Välkomna att fynda!

Agda och Amalia söker nytt hem. 
Två värphöns bortskänkes pga flytt. 
3 år gamla.
tel. 0738-11 70 69

LOPPIS på Ale Brukshundklubb!
Söndag 29 sept kl 11-15. Inte bara 
hundrelaterade grejer, utan allt möj-
ligt, en vanlig loppis! Fikaförsäljning 
och lotteri. Hundar är välkomna men 
ska hållas kopplade. Plats: Lindåsen 
(4,5 km från Nödinge efter Gamla 
Kilandavägen). www.alebk.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

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

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor inklusive 
moms. För mer information 
besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
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

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

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. Kör lokalkörbanan vid nya 
Coop. Skepplanda - Älvängen.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Sprutlack av kök
Fräsning: dekorspår, 
nytillverkning av köksluckor. 

F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

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 utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på 
fakturan. Vi hjälper dig med 
städning, hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Ulf Österman

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, Flyttstäd 
och förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

PMO Däck & Bilservice
Vi utför service, byten av 
bromsar & avgassytem. Även 
försäljning av däck, begagnade 
delar till Volvo och Renault.
tel. 0706-05 14 26
el. 0728-72 63 24

Städ på era villkor
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

Hundrastning i Ale/Kungälv
Jag kommer hem till er & rastar 
hunden. Ring Stina för pris & 
tjänster:
tel. 0709-562656
www.doggiedog.n.nu.
doggiedog@cheerful.com

Pink Lily nails & beauty i 
Kungälv öppnar Nagelskola! 
Drömmer du om att bli 
nagelterapeut? Utbilda dig 
redan i höst! För mer info gå in 
på www.pinklily.se eller
tel. 0762-18 64 58

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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Grattis
Dahlia

på 1 års dagen önskar 
Mormor och Morfar Björn

Grattis världens bästa
Emilia

på 6-årsdagen den 30/9
önskar

Mamma & Pappa
Alexandra & Alicia
Mormor & Morfar
Farmor & Farfar

Grattis på Födelsedagen 
Johanna 

 24 år den 23 september

Grattis till värdens bästa
Elli

som fyller 6 år
den 27 september.

Från Mormor och Focuz

Grattis
Karin och Gustav

på 12-årsdagen
den 28 september

önskar Mamma och Pappa

Grattis
Linn

på 7-årsdagen 28 september
önskar Mamma, Pappa,

Tim, Denice

Grattis till
mitt älskade barnbarn

Ebbe
på 1-årsdagen 21/9 -13

Kramar från Farmor

Grattis
Hugo

på 10-årsdagen 28/9
önskar Mormor & Morfar, 

Mamma, Moster & Morbror 
& Kusinerna

Elli
6 år 27/9

Grattis och många kramar
från Farmor & Farfar

Veckans ros 
Dagens största bukett med rosor till grabbarna på Coop 
bygget i Älvängen som den 5/9-13 hjälpte mig i min förtviv-
lan då jag hittade en katt som satt fast mellan 2 rör och var 
illa ute. Tusen tack för all hjälp att rädda hennes liv, så att 
hon fick komma hem till sin familj igen som saknat henne. 
Stort Tack oxå till "Missans" familj som överaskade oss med 
två stora goda morotskakor. Tusen Tack, kram

 Carina, Anna & Elisabeth Dagverksamheten / Älvängen

Ett stort fång rosor till vår chaufför Anders på Ale Matser-
vice, som alltid fixar allt så bra för oss. Massor av kramar från

Dina flickor på Ale Matservice

Veckans ros till Föreningen 
Säkra Ridvägar i Ale som 
iordningställde vägen från 
Kungsgården till mig så 
snyggt. Tack för ett bra sam-
arbete.                    Reine

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Kjell Andersson, Kyrkängen
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