
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

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

Fungerande Hi8 Videokamera 
köpes eller om möjligt hyres 
under 1 månads tid.
tel. 0706-42 55 92

SÄLJES

4st Michelin sommardäck 
215/65 R16 på aluminiumfälgar, 
lite använda. Säljes på grund av 
bilbyte. Pris 2500kr.
tel. 0722-23 84 34

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist

tel. 0761 - 74 30 99

Försvunnen honkatt. Sköld-
paddsfärgad, i pannan en rödo-
range trekant samt en vit tå på 
höger fot. Hon är öronmärkt. 
Har du sett henne? Ring 
tel. 0707-99 54 42
el. 0303-33 88 65

Loppis Skepplanda Bygdegård
Lördagen 4 maj kl 10-13. Bokning 
av bord tel 07708-338236. Bords-
pris 100kr, bordsstorlek 80x120. 
Kaffe servering. Välkomna!
Skepplanda Sockens Bygde-
gårdsförening

Bytesdagar för barnartiklar
Ale Gymansiums bamba. Lörd 
23/3 kl 10-15, Sönd 24/3 kl 10-13. 
Försäljning av beg. kläder, skor, 
leksaker, spel, böcker, cyklar 
mm. Sönd rea 1/2 priset på det 
mesta. Välkomna att fynda!
alebytesdag@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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FamiljÖverraska Överraska med en annons!med en annons!
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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

Fönsterputs och städ
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

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

PMO Däck & Bilservice
Fixar din bil. Har även däck, bat-
teri samt torkarblad till låga 
priser.
tel. 0728-72 63 24

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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Stöd Barncancerfonden  

PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER

Tillökning!
 så nu är dom 3...
Stort och hjärtligt

GRATTIS till
Sofia & Jonathan

och vi hälsar givetvis sonen 
välkommen till världen...

En bandylegend fyller 53
Man kan tro han är gammal, 

blek och lättlurad, men i 
verkligheten är han sol-

bränd, nöjd och glad.
Grattis bäste Arto!

Lennart med flera

GRATTIS underbara
Malin Andersson

på din 28-årsdag!
Många kramar från

Johanna, Sofia, Terese
och Madde

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Karin Johansson, Nygård

All ev uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes.
Torsten Andersson, Blinneberg

All ev uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes.

Gun Jepsen

Veckans ris Veckans ris 
Till den äldre man som är 
medlem i Nödinge Golf-
klubb och går runt och 
pratar om att det behövs en 
"utrensning" i föreningen. 
Är kvinnorna som ska rensas 
ut eller vad menar du?

Dolly P

Till Nödinge Golf AB som 
sade upp nyttjanderättsav-
talet med Nödinge Golf-
klubb i december 2011 och 
först nu, den 4 mars 2013, 
kommer med besked om att 
bolaget ska sköta golfbanan 
i egen regi. Bolaget anser 
sig inte längre behöva för-
eningen, men den får gärna 
fungera som en intresseför-
ening till bolaget.
Medlemmarna som under 
årens lopp arbetat ideellt, 
givetvis för att de har tyckt 
att det har varit roligt, men 
också för att Nödinge Golf 
AB har haft ont om pengar. 
Nu syns skörden av bolagets 
mål! Nödinge Golf AB:s 
huvudägare, Ulf Runmar-
ker, har bildat ett nytt bygg-
bolag som bygger radhus 
vid golfbanan. Vad händer 
med de nio nya hålen? Blir 
det hus på den marken istäl-
let? Hallå, Ale kommun, är 
det så här det fungerar när 
kapitalet får råda?

Birgitta Hermansson
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Grattis Fia!
25 år fredag 15 mars

Vi ser fram mot 
smörgåstårtan. Fias catering 

levererar alltid!
Grattis från 

arbetskamraterna

Grattis Björnen!Grattis Björnen!
38 år torsdag 14 mars38 år torsdag 14 mars

Allt-i-allo-Björn ser väl Allt-i-allo-Björn ser väl 
till att laga något gott till till att laga något gott till 

hungriga vänner?hungriga vänner?
Annars finns ju catering!Annars finns ju catering!

Grattis Claes!
På onsdag smäller det igen, 
men på fredag gäller det.
Ha en bra dag!
Stina


