
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Bil köpes 95-10, allt av 
intresse. Mindre defekter, ej 
hinder. Ring för snabb smidig 
affär. Hämtas
tel. 0728-76 29 09

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

Vykort köpes, skrivna och 
oskrivna.
tel. 031-24 99 29

SÄLJES

Ales billigaste lägenhet. BRF 
Lugnet i Nol. 1 rum med kokvrå, 
4600/ mån. Ledig 1/2. Ring för 
information.
tel. 0763-15 99 90

Två stycken halv-takboxar, 
Thule. 400 kr.
tel. 0730-74 83 98

UTHYRES

Lägenhet uthyres. 2,5 rum + 
kök, egen ingång i 2 familjshus. 
Gärna medelålders, rök- och 
djurfri.
tel. 0706-48 26 47

Mekarställe, hobbylokal 
i Bohus. 70 kvm. El, vatten, 
pentry, värme, garageinfart, tv.
tel. 031-22 73 27

Ö HYRA

Äldre kvinna med stabil eko-
nomi önskar hyra etta eller tvåa 
tillsvidare. Husdjur och rökfri.
tel. 0733-79 17 20

Lägenhet på 2 eller 3 rum 
sökes till liten familj. Jag har 
inga skulder, husdjur och röker 
inte heller. Referenser finns. 
Stadig ekonomi.
tel. 0720-46 20 72
Suzanne

1:a, 2:a, 3:a eller hus önskas 
hyra av 44 årig kvinna med 2 
barn boende varannan vecka 
+ husdjur. Fast jobb, inga betal 
anm. Helst i Skepplanda men allt 
av intresse.
tel. 0725-00 77 66

Hus gärna lantligt läge i norra 
Ale av skötsam trädgårdsintres-
serad man.
tel. 0706-29 56 97

SÖKES

Bostad sökes akut av liten 
familj med liten bebis. Första/
andrahandskontrakt, hus, gård, 
lägenhet, radhus, del i hus. Allt 
av intresse i hela kommunen 
men gärna Bohus om möjligt.

tel. 0705-67 54 44

Pigg pensionär söker extra 
arbete, 10-15 timmar i veckan. 
Alla dagar i veckan. Har 23 års 
erfarenhet av äldreomsorg och 
hemtjänst. Intresserad av alla 
förslag.
tel. 0735-10 47 48

UPPHITTAT

Guldring upphittad 30/12 i 
Nödinge. Återfås mot beskriv-
ning och annonskostnad.
tel. 0706-64 69 97             Irén

ÖVRIGT

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

Österrike, Kitzbühl v7. Familj 
och grupprabatter, privatresa 
med stor gemenskap.
tel. 0705-66 44 70            Kjell

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

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

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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Undanbedes 
När jag nu skall fylla år
Ni mig ej hylla får
Åker bort från snö och is
Till ett soligt paradis

Lalla Johansson
Hålanda

Ev. uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Wendel Klevéus, Älvängen

Ett stort grattis till
Oskar

som fyller 10 år
den 12 januari!

Många kramar från
Pappa, Mamma,
Jakob och Klara

Grattis i efterskott
vår älskade solstråle
Saga Agneman

på din 2-årsdag, 28/12, 
önskar Simon, mamma, 

pappa, farmor, farfar, Emma, 
Sara, David, Elias och Agnes

Grattis
Robin Nagy

på 21-årsdagen önskar
Kristine, Mamma, Pappa, 

Rasmus & Amanda

Jenny Fagerholm
fyller 30 år 12/1.

Hurrarop från
släkt och vänner i Alafors

Erika
12 år 14/1-13

Grattis vår älskade dotter. 
Du är fantastisk

Önskar Mamma & Pappa

Oj va tiden går, nyss var Amelie 2 år.
Hipp hurra och grattis till båda våra töser, som den 8/1 

firar födelsedag. Grattis Saga på din 2-årsdag och 
grattis Amelie på din 25-årsdag.

önskar Andreas och Mammo

Veckans ros 
Veckans ros till sophäm-
tarna i Ale. Tack för bra 
utfört arbete, alla veckor 
enligt avtal, utan avbrott för 
extra helgdagar.
"Boende i Alafors sedan 1977"

Astrid

Ett helt fång med rosor till 
Lerum Surte Symphonic 
Band och dess ledare Folke 
raubner samt solisterna 
Susanne Pettersson och 
Roland Algesten. För den 
fantastiska Wiener konser-
ten i Surte Missionskyrka, 
trettondagsafton. Succé
"Tacksamma konsertbesökare"

Tack alla goa grannar på 
Grafitvägen för uppvakt-
ningen på min 80-årsdag.
Med vänliga hälsningar

Alfred Niellsen

Tack
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