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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

Äldre moped även defekt. Allt 
av intresse.
tel. 0704-16 69 57

SÄLJES

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

Stabila trämöbler säljes med 
tjocka dynor till. Stort bord + 
soffa 2 stolar. 1800:-
tel. 0739-56 68 11

Loppis lördag 11 maj i Nols fol-
ketshus. 10.30-15.00. Servering 
med kaffe och korv. Bord 120kr, 
bokas på 0709-18 92 59.
Välkommen!

Pallkragar för odling och kom-
post. Helt nya 120x80x20cm. Pris 
125kr/st. Europapall 120x80cm. 
Nya och beg. 100kr/st. Gasoltub 
husvagn P11.
tel. 0706-31 02 95 (Roy)

UTHYRES

Hus på landet uthyres. Huset 
har 3 1/2 rum och kök och ligger 
mellan Starrkärr och Kilanda. 
Vid uthyrning tas kredtitupp-
lysning. 
tel. 0703-32 27 44

Mindre hus. Person med ordnad 

ekonomi. Sommar som vinter. 
Vackert läge (strand nära).
tel. 0701-52 02 42

Ö HYRA

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

Skötsamt par (23 och 26 år) 
söker lägenhet alt. radhus i Ale, 
främst Älvängen om möjligt.
Vi, AnnaSofia och Alfred, vill 
gärna flytta tillbaka till Ale igen. 
Rökfria och inga husdjur. Stu-
dent och IT-konsult med god 
ekonomi. Förstahandskontrakt 
är att föredras. Ring gärna vid 
intresse!
AnnaSofia 0722-09 27 17
Alfred 0704-00 63 33

SÖKES

Hundvakt till milou 9 mån bor 
i Nödinge 3-4 dag/vecka,då jag 
jobbar.Carina Frånlund 
tel. 0739-72 64 82

ÖVRIGT

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

Loppis lördag 11 maj i Nols fol-
ketshus. 10.30-15.00. Servering 
med kaffe och korv. Bord 120kr, 
bokas på 0709-18 92 59.
Välkommen!

Cypress häck. 40st Cypresser 
ca 1m höga. Häcken skänkes mot 
upptagning.
tel. 0709-18 65 70

Katt tillvaratagen. Grå, hals-
band. Frövet, Skepplanda.
tel. 0303-33 80 81

FAMILJEDAG PÅ ÖSTERGÅRDS 
RIDKLUBB,SÖND 26 MAJ, I 
ALAFORS!
Med bla. åka häst och vagn, 
ponnyridning,häst-agilty,gulliga 
kaniner, fiskdamm, loppis mm. 
Café med hembakat! Tid: 11-ca.14. 
Mer info och vägbeskrivning på 
hemsidan:
www.ostergardsridklubb.se
Ni är varmt välkomna!

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

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

PMO Däck och Bilservice
Vi utför service på din bil samt 
reperation. Byter även däck till 
bra priser.
tel. 0728-72 63 24

Dags för dränering?
Vi har drän-rör och slang. Även 
markrör och grus till bra pris.
tel. 0703-26 20 41

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

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 
All ev uppvaktning på 
min 80-årsdag den 13 maj 
undanbedes vänligen då jag 
ej är hemma.

Åke Johansson, Nol

Veckans ros 
Till er på Festivalborg som 
hade mat och fika till oss 
vandrare från Surte/Bohus 
och Älvängen, då vi kom till 
Nödinge för att se på ert 
fantastiska arrangemang.

Vuxenvandrarna/
Nattvandrarna

Vill vi ge till maken till 
Annika ägaren av klippote-
ket Huvudsaken i Älvängen 
, som fann vår förrymda lilla 
hund lördagen 4 maj, tack 
för det.

Erik O Lena i Dalån

...till alla Er som på ett 
eller annat sätt var med och 
bidrog till ett festligt och 
familjärt valborgsfirande 
i Furulundsparken. Vi ses 
nästa år igen!     Ahlafors IF:s 
                     Valborgskommitté

Veckans ris 
Vill jag ge till mig själv för 
mitt urusla uppträdande till 
två damer som tänkte pro-
menera i Dalaskogen , jag 
ber om ursäkt för mitt upp-
trädande, det är inte sådana 
som ni som skall stoppas från 
tillträde i våra skogar, utan 
dessa figurer som slänger 
bilvrak , sopor samt byg-
gavfall, i såväl skogen som 
på vår busshållplats. Till 
och med något som hänt vid 
flera tillfällen, hoppas ni kan 
ursäkta mitt uppträdande, 
det var mycket dåligt.

Hälsar Erik, Dalån

Vi vill gratulera dig
Mathias

den 8 maj, då du blir
tonåring. Hip hip hurra och 
ha en toppen dag. Kramar

Madeleine, Mamma & Pappa. 
Trevlig sommar. Love you!

Ludvig Blomqvist
Bohus

Gratuleras på 9-årsdagen
den 7 maj av

Beatrice, Mormor & Morfar

Grattis sötaste
Emma

på din födelsedag 6/5
Hoppas dagen var fantastisk!

Kram Susanne
Johan Hansson

Grattis din gamle kawasaki,
nu har du bränt runt på
din cross i 20 goa år :)

Sticky i helgen?
Länge leve du mannen <3

//Chrille & Tompa N

Ett stort grattis
Annie

5 år den 9/5
önskar

Farmor & Arne

Datasnille och 
handbollskille

Hipp hipp hurra
för Per idag!

Kurrarna

Stort tack till våra under-
bara dagmammor i Nödinge 
som skapar en så fin tillvaro 
i hem miljö med små barn-
grupper och hemlagad mat 
för våra barn. Tusen tack

Eve med familj

Tack
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