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KÖPES

Bilar köpes. Från 500-50000 
kr. Allt av intr. även def. Hämtas 
kont. Även husvagn.
tel. 0737-61 44 78
el. 0303-127 62
el. 0737-42 90 92

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

SÄLJES

Tre Crescentmopeder, en 
modell 1126 från -59, en 1149 från 
-63, en 921279 från -71 + olika 

delar som motorer, hjul, gaffel 
och tank.
tel. 0303-22 91 24

Trädgårdsgrupp
2 A2 stolar + 2 udda stolar + 
runda bord ur samma serie. 
2000 skr
tel. 0760-34 58 63

Teservis Engelsk
12 ass, 12 koppar med fat, 1 
tekanna, 1 sockerskål, 1 grädd-
kanna. Mattgul med grön rand, 
500:-
tel. 0736-56 43 37

UTHYRES

Trevligt hus tillhörande 
gammal gård i centrala Nödinge. 
3 rok, möblerat, nyrenoverat 
kök. Trädgård. Uthyres tillfälligt 

med start juni och framåt. Kall-
hyra 5500:-/mån eller kallhyra 
2000:-/vecka.
tel. 0733-52 91 76
uthyrning@pigegarden.se

Ö HYRA

2 rum och kök önskas hyra i 
Älvängen av rökfri kvinna.
tel. 0708-14 92 77

Vi är ett par på 26 år. Vi 
önskar hyra hus eller lägenhet 
(2-3 rum) i Ale Kommun. Inga 
husdjur/röker ej. Jobb båda två. 
Referenser finns.
tel. 0762-36 05 48

SÖKES

Enkla, yrkesverksamma, san-
sade och nyktra män söker 
självgående drog- o djurfria 

kvinns med eller utan barn? Inga 
ragator, parfym- eller lådvinare? 
Svara till "Våga Vinn"
Alekuriren 446 33 Älvängen

ÖVRIGT

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

Du som lånade mina hjul på 
Långagatan 1 utan att fråga kan 
lämna tillbaka dom utan att bli 
polisanmäld. Du var iaktagen av 
mina grannar.
tel. 0703-17 00 86

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

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

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

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

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

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

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäkrad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.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

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

Vi löser allt inom 
markanläggning
Tex husgrunder, dräneringar, 
avlopp, plattläggning, 
sprängningar, murar, snöröjning 
och trädfällning. Innehar 
f-skattsedel och försäkring.
tel. 0735-27 09 39

Goda inkomstmöjligheter
Målmedvetna personer erbjuds- 
att i egen regi samarbeta 
med ett globalt, expansivt 
och börsnoterat företag, - för 
lansering av unika, patenterade 
produkter som är attraktiva 
för en mycket bred målgrupp. 
Utbildning samt administration, 
lager och logistik ordnar din 
samarbetspartner.
tel. 0761-16 02 62
info@levlivetrikare.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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Vem känner du 
som snart fyller?

Grattis
Lian Lycklund

min glädjespridare,
på 3-årsdagen 7/3.
Kramar Mormor

Grattis vår bästa
Joel

på 6-årsdagen den 5 mars
Kramar Mamma, Pappa

& Storebror

Grattis goa
Gustav

på 10-årsdagen den 6 mars
Kramar från

Farmor & Farfar

Johanna blir 28
se till att fira med måtta,

hoppas många
för dig hurrar,

här kommer ett grattis
 från oss kurrar!

Grattis vår goa
Alicia

på din 4-årsdag den 8 mars
önskar Farmor & Farfar

Grattis
på 10-årsdagen

Mocci-Li
den 11 mars
Kram Farmor

Grattis
våran glädjespridare

Elin Björn
7 år den 2 mars

Mormor & Morfar

Veckans ros 
Veckans guldros till Arto 
Lassuri (Bohus Massage-
konsult). Grattis på din 
födelsedag 13/3 önskar

Laila och Lennart Hall

Uppvaktning
Lillemor och Rune fyller 60 
år- Det firar de med öppet 
hus Lördag den 9/3 kl 13-17 
i Ryds Missionshus. Hjärt-
ligt välkomna!

Barnen
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