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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

Köpes Nintendo 8-bit. Konsol-
ler och spel. Även Super Nin-
tendo/SNES är intressant.
tel. 0735-59 85 58    /Jonas

SÄLJES

Gröna Anna porslin, billig trak-
torgungställning samt Hemnes 
dagbädd.
tel. 0303-33 80 90
el. 0706-36 91 96

Damcykel säljes.
tel. 0303-74 18 28

EU Moped TGB Hawk 2009. 570 
mil. Hjälmlås samt två vinter-
däck till högstbjudande.
tel. 031-70 20 549
el. 0733-88 69 58

Skrivbord och två skåp i ek 
650k. Antik barnsäng 190*82 

inkl. maddras 600kr. Skoställ 
och hatthylla m. galgar. 250. 
Foton finns.
tel. 0708-41 67 55

MC kläder. Jacka str M, byxor 
str 170, hjälm str S. 500:- eller 
högstbjudande.
tel. 0768-33 71 33

Sparrisplantor säljes. Giljlim 2 
årig full skörd nästa år. 5 plan-
tor 250:-, 10st 450:-, 20st 700:-. 
Köpes via mejl. Mejla in om antal 
plantor som önskas till
at.bjorklund@passagen.se

Nyservad nybes. skoter 125:a, 
nytt bakdäck, packbox. Perfekt 
pendlar hoj. 6500:-
tel. 0768-64 14 49. Tedde. 

UTHYRES

Uthyres P-platser i centrala 
Surte. 250kr/mån
tel. 0708-29 28 54

Stort vackert hus 5 ROK uthy-
res för längre tid i Sålanda nära 
Skepplanda. Har naturen som 
granne och är en lisa för själen.
tel. 0708-99 06 86

Ö HYRA

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

ÖVRIGT

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

Loppis lördagen 25 maj kl 10-13. 
Smedjebacken 2, Elim Alafors.
Loppis

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

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

Älvdalens bil köper nyare bilar 
kontant.
tel. 031-98 08 90

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.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrrtttjäntjänjjjjtttt äääääääännnnnnnnnnnäääääät äääätjänn

alekuriren.se

Ett stort och varmt tack till 
alla mina arbetskamrater 
i Skepplanda Pastorat för 
uppvaktningen vid min pen-
sionering.           Tage Eliasson

Ett varmt tack till Helen, 
Jens, Alice och till den sjuk-
sköterska som hjälpte till 
vid mopedolyckan i Skön-
ningared fredagen den 17 
maj 2013.

TackVeckans ros 
Tack till er alla underbara 
och trevliga vänner & 
bekanta som gjorde mitt 50 
årskalas helt fantastiskt.

Jan Gunnarsson

Yttre hemtjänst Ale utför 
allt inom trädgård vad gäller 
gräsklippning, häckklipp-
ning, krattning, buskklipp-
ning samt snöröjning och 
mycket annat. Väldigt stor 
hjälp för oss pensionärer. 
Alltid trevligt bemötande 
från telefonsamtal till fär-
digt jobb. Tack!

Inga-Lill och Bengt

Ett stort fång med rosor till 
Catrin Stenborg för att du 
är en sådan underbar med-
människa. Är så tacksam att 
få ha dig som vän. Kramar
Annika Abrahamsson Laxman

Stort tack till de företag i 
Ale som sponsrat oss med 
vinster till vår basar på 
Nolängens förskola. Tack 
också till fröknarna och de 
föräldrar som hjälp till med 
allt! Kramar från
Barnen på Nolängens förskola

Veckans vackraste rosor 
vill vi ge till Svenheimers 
konditori, Dressman, Team 
Sportia, Kicks, Hälsoteket, 
Klockmaster/Smycka, Hem 
Ljuva Hem, Klippstudion, 
Skoalla, Blomsterriket 
och Drömhuset på Ale 
Torg. Stort tack för att ni 
sponsrade oss med så fina 
gåvor till vår Gökotta. Det 
fantastiska lotteriet och allt 
kaffebröd gjorde att årets 
Gökotta blev en succé!

Ale DHR

Veckans ris 
Hur lågt får man sjunka?
Tre buketter med rosor 
försvann från min hustrus 
grav på Nödinge kyrkogård 
ihop med minnet av hennes 
födelsedag söndagen 12 maj. 
Fick du en bukett med sju, 
nio gula eller sju laxfärgade 
rosor kanske du ska fråga 
varifrån dom kom.

Lennart Hålsjö

Grattis
Isabella

på 2-årsdagen
den 24 maj

önskar Mormor, Morfar
Magnus & Helene

Grattis
bus-Linus

på 4 årsdagen!
Kram Mamma, Pappa,

Philippa och Elliot

Grattis till
Tommy

som fyllde år den 16/5
Massa pussar o kramar

från familjen

55-årig bröllopsdag
24 maj 2013 firar

våra älskade föräldrar
Gunwor & Erik Hult

Skepplanda.
55-årig bröllopsdag.

Grattis önskar era döttrar 
Eivor, Yvonne & Katarina 

med familjer.

Övrigt
Familjedag i alafors! På 
östergårdsridklubb sönd 
26/5 kl 11-ca.14. Ponnyrid-
ning, åka häst o vagn,gulliga 
kaniner, Loppis,fiskdamm. 
Café med hembakat. Upp-
visningar: Hästkommuni-
kation, agility med hästar, 
köruppvisning mm.
För mer info och vägbe-
skrivning:
www.ostergardsridklubb.se. 
Varmt välkomna på söndag!
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