
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

Lägenhet köpes i Surte, en 
större tvåa eller trea. Gärna 
Surte Centrum.
tel: 0761-93 86 46

SÄLJES

MC scooter, Kymco 250cc. 
Silver -04, välvårdad i skick 
som ny.
tel. 0520-66 09 89

Dam cykel säljes. Precis som 
ny, 1200kr. Silvertärna styrsö.
tel. 031-98 02 39

Volvo 854 GL -94 säljes i delar. 
Motor och växellåda fungerar 
kanon. Mycket välvårdad inredn 
(blå) mm.
tel. 0730-23 30 64 (Tobias)
el. 0731-52 06 56 (Monika)

ÖVRIGT

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

Loppis Skepplanda Bygdegård
Lördagen 4 maj kl 10-13. Bokning 
av bord tel 0708-338236. Bords-
pris 100kr, bordsstorlek 80x120. 
Kaffe servering. Välkomna!
Skepplanda Sockens
Bygdegårdsförening

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

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

Rebbens Städservice AB
Privat & Företag. Hushållsnära 
tjänster. Sanering.
tel. 0703-65 66 24

SÄKER-HÄST FÖRELÄSNING/
TEORI MED RIDANDE POLISEN 
ULLA-KARIN 11/5.
Östergårds ridklubb Alafors.
För mer info och ev. anmälan, läs 
på hemsidan:
www.ostergardsridklubb.se
Välkomna!

Vi löser allt inom 
markanläggning. Tex 
husgrunder, dränering, avlopp, 
minirevningsverk, plattläggning, 
prängningar, murar, snöröjning 
och trädfällning. Innehar 
f-skattesedel och försäkring.
tel. 0735-27 09 39

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
Ann-Katrin
9 år den 18 mars

önskar
Mamma, Pappa

Patrik & Per

Grattis
på 2-årsdagen "lopp lopp"

Puss från
mor och far

Grattis våran underbara
Martin Landin
på din 10-årsdag
den 31/3 2013

Många kramar från 
Mamma, Pappa, Jerker, 

Ricky, Peter, Robin & Mormor

Många grattiskramar till
Emma

på 3-årsdagen
den 29 mars

från Farmor & Farfar

Fabian Sköld
heter den här figuren.

Han är en riktig lurig'en.
Han är söt go´och gla´

när han firar sin 5-årsdag.
Mormor älskar dig och skickar 

massor av grattiskramar

En mittniasom heter
 Jennie

fyllde 30 år den 21 mars, 
GRATTIS

Vi vill gratulera
världens bästa

Jacob
på hans 7 årsdag den 30 

mars! Massor av kramar från 
Alexander, Mamma och Pappa

Grattis!
Viktor Holmqvist

på 3-årsdagen den 5 april
Många kramar från

Farmor & Farfar

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

R-M Fredh, Nol

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Doris Carlsson

Veckans ros 
Ett stort tack till Farshad 
Tahmasebiepour och per-
sonal på Adina hälsan i Nol 
för snabb hjälp med mitt 
recept tisdagen den 19 mars 
kl 16.20.

”Tacksamma gäster”

Ett stort tack till Farshad 
Tahmasebiepour och per-
sonal på Adina hälsan i Nol 
för snabb hjälp med mitt 
recept tisdagen den 19 mars 
kl 16.20. Mvh

Skäggiga gubben

Tack till Tore på Däcklasse 
i Nol för enastående hjälp 
och service med däckbyte 
m.m. Mvh

LL i Marka

Ett stort TACK Kerry och 
Jim som hjälpte mig den 25 
mars när jag hade krockat 
med ett rådjur i Alafors, vad 
hade jag gjort om inte just 
ni råkade köra åt det hållet...

Sanna

Tack Födda 
Välkommen till världen

William
som föddes den 13/2 

klockan 19.07 på Mölndals 
BB. Du är helt perfekt!

Massa kramar. Farbror John, 
Moster Camilla, kusin Albin
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