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KÖPES

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

Bilar köpes! Från 500-50000kr. 
Allt av intres. äv def, husvagn. 
Hämtas kont.
tel. 0737-61 44 78
el. 0737-42 90 92

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

Bil köpes, även husvagn. Allt 
av intresse, mindre defekter ej 
hinder.
tel. 0728-76 29 09

Traktor köpes. Fergusom eller 
Volvo.
tel. 0702-92 66 92

SÄLJES

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

Pojkcykel 16 tum, lite använd, 
400:-
tel. 0708-25 19 63

Köksbord + 4 stolar. Skåp, 
lampor, 2st fåtöljer + 2st fot-
pall. Byrå.
tel. 0739-34 06 93

Ö HYRA

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

Söker lägenhet i Ale kommun. 
1:a eller 2:a. Ring efter kl 17
tel. 0762-68 14 41
Bostad önskas hyra av par 
utan barn. 1-2 år under byggtid
Minst 2 rum & kök i Älvängen 
med omnejd.
tel. 0704-40 62 65

SÖKES

Mindre lägenhet sökes av kv. 
pensionär.
tel. 0702-06 48 26

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

Loppis!
20-21 april kl. 10-16. Mellan Upp-
härad och Koberg (Trollhättans 
GK), skyltat! Varmt välkomna - vi 
bjuder på kaffe!
tel. 0702-926820

FRAMÅT KILLE PÅ 15 ÅR 
SÖKER SOMMARJOBB
Hej är en framåt kille på 15 år 
som söker sommarjobb under 
hela sommaren 2013 i Ale eller 
Gbg, har goda kunskaper & refe-
rens från lantbruk, traktorer, 
gräsklippning. Ser fram emot att 
just du företagare hör av dej så 
vi kan träffas.
tel. 0705-26 23 80
el. 0705-26 23 90

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

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

Anlägga trädgård
Hjälp önskas med att anlägga en 
villaträdgård.
Erfarenhet önskas, gärna senior. 
Lennart
tel. 0739-81 88 55

Excellent Tak
Boka ditt tak nu och måleri. 
Få 15% rabatt, fri offert, fri 
besiktning.
0708-65 50 21
0739-92 42 99

Hundkurs för jakthundar
Kursen är 8 ggr och startar
25 april i Alafors. Anmälan till
Studiefrämjandet, Kungälv.
Tel: 0303-19696 eller mail:
susanne.werder@
studieframjandet.se

Trädgårdshjälp, gräsklippning 
etc. Se mer på www.
tradgardochfastighet.se
eller ring Magnus
tel. 0707-17 35 36

Plåtslageri utföres såsom 
skortstenar, bleck och 
vattenavrimning Även svets arb, 
trappräcken, balkongräcken, 
repar. eller nytillverkning.
F-skattare, ring eller maila på
tel. 0722-61 60 15
j.s.e@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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Guldbröllop

Sonja & Roland Olsson
Nol

Har firat guldbröllop!
De vigdes 13 april i

brudens föräldrahem.
Stort grattis från döttrarna
Anna-Karin och Ulrika med

Familjer.

Veckans ros 
Veckans ros vill jag ge dig 
som hittade min mobiltele-
fon sönd 7/4 och placerade 
den så föredömligt att jag 
hittade den igen. Tusen 
tack!

Inger

En stor bukett rosor vill jag 
ge till personalen på rehab 
och kortidsboendet på Vika-
damm. Tack för all hjälp och 
omsorg jag fick under min 
vistelse.

Ulla Svensson

Veckans ros vill vi ge till 
Stefan och Kristian på 
Kilanda grävtjänst för att 
de sponsrat oss vid vårt 
lekplatsbygge på Åvallen i 
Hålanda. Vi är mycket tack-
samma! 

Styrelsen i Hålanda IF

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.               Paul Johansson

Veckans ris 
Veckans ris från Dalaskogen
Har folk så svårt att fatta att 
skräp skall till tippen. Vår 
tipp i Ale fungerar väldigt 
bra släng skräpet där, inte i 
skogen. Tids nog kommer 
någon på er och då händer 
samma sak som hände i vi 
hade i alla fall tur med vädret.

Boende i Dalån Dalaskogen

Uppvaktning
Grattis Babsan! Hon fyller 
75 år den 22 april och det 
firar vi med öppet hus hos 
Catta på Grafitvägen 11 
i Bohus söndagen den 21 
april mellan kl 14-16.

Tomas och Catta

NÖDINGE. Nu på lördag 
arrangeras för andra året 
”Sveriges största klädby-
tardag” i Ale Gymnasium. 
Fjolårets arrangemang blev 
uppskattat över förväntan 
och gav arrangörerna,

Återbruksgruppen i 
Skepplanda och Natur-
skyddsförening i Ale, inspi-
ration att göra om det.

Ta med dig max fem 
fräscha, rena plagg från din 
garderob och byt till fem 
nygamla. Alla har vi väl 
några plagg som verkade jät-
tefina när vi köpte dem men 
som ändå blev liggande? Ta 
med dem och kom se vad du 
kan hitta att byta till. 

Klädindustrin drabbar 
miljö och människor hårt 
genom förbrukandet av 
råvaror och kemikalier, ofta i 
dåliga arbetsmiljöer. Samti-
digt shoppar vi svenskar allt 
mer, trots redan överfyllda 
garderober. Att handla 
second hand eller byta kläder 
istället för att köpa nya är 
ett roligt, miljösmart och 
ekonomiskt sätt att hålla gar-
deroben uppdaterad.

Klädbytardagar arrang-
eras samtidigt på 86 platser 
i landet.

Klädbytet sker i foajén 
utanför Nödinge bibliotek. 
Biblioteket som är samar-
betspartner kommer att ha 
ett bord med böcker om 
remake och redesign och 
det blir en liten inspira-
tionsutställning med några 
omgjorda plagg och annat 
smått och gott som tillver-
kats av återbrukat material.

Röda Korsets second 
hand-affär Kupan i Älvängen 
tar hand om överblivna 
kläder.

Det gäller dam- och 
herrkläder och fina acces-
soarer (till exempel väskor 
och schalar). Läs mer på 
Facebook, Klädbytardag 
Nödinge.

Ann-Catrin Dafgård

Nu på lördag arrangeras Sveriges största klädbytardag.

Klädbytardag i Ale Gymnasium
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