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KÖPES

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

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

Bilar och husvagnar köpes.
Fr. 500-50000 kr. Allt av 

intresse, även def. Hämtas kont.
tel. 0737-61 44 78
el. 0737-42 90 92
el. 0303-127 62

Piano eller Flygel köpes
Yamaha,august förster, 
schimmel,grotian steinweg, 
bechstein, steinway, eller likn, 
önskas köpa. Ring 
tel. 0760-07 03 03

SÄLJES

4st alum. fälgar till Saab. Slitna 
däck 225-45-17, 400:-.
Cykel Nakano 19 HI-Ten. Aldrig 
använd (vinst). 18 växlar, 500:-
tel. 0730-32 99 31

Köksskåp vita HTH -90. Väl-
bevarat. 3st vitrinöverskåp, 3st 

underskåp och 2st avslutnings-
hyllor. Pris 2500:-. Spis Hus-
qvarna -90 70cm bred. Pris 500:-
tel. 0738-46 45 61

Gamla lapptäcken. Broderade 
dukar. Trampsymaskin. Ameri-
kans gungstol. Krocketspel.
tel. 0702-06 48 26

Barnsäng, bilbarnstol mm.
tel. 0700-91 09 12

Flaggstång 12m och stolar.
Tygklädda och stapelbara.
tel. 0706-09 93 34

Kanadensare till salu i Skepp-
landa.
tel. 0769-38 38 51

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

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. 
Kör lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
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

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

Plåtslageriarbeten utföres 
Såsom skorstenar, bläck 
och vattenavrinning. Även 
svetsarbeten typ trapp- och 
balkongräcken. Innehar F-skatt
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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Vem
känner du
som snart

fyller?

Grattis
Owe

på 73-årsdagen den 6 juni
från Inga-Lill & Kurt

Stort grattis till vår älskade
Maja

som fyller 9 år
önskar

Farmor, Farfar,
Emma och Gammelmorfar

Hanna Eriksson
23 år tisdag 4 juni

Stort grattis till
Jessica

som fyllde 24 år
den 29 maj

Önskar kurrarna

Grattis tant
Ahlbom

 på 45 års dagen den 6 juni

Grattis
Annika

på 50 års dagen den 8 juni

Veckans ros 
Till två räddande änglar på 
Jordfallsbron vill vi ge ett 
fång vackra rosor för att de 
hjälpte oss i gång vid batte-
ristopp torsdagen 23 maj.

Maj-Britt och Stig

Ett stort fång rosor till 
Berith, Eva, Paula för den 
fina festen på aktivitetshu-
set. Glad sommar önskar

hela Cafépersonalen

...till alla som var med och 
förgyllde vår 100-årsdag 
på Sjövallen och i Furu-
lundsparken. Ett tack till 
våra samarbetspartners Ale 
El och Sportlife samt Evas 
Matglädje för suveränt god
mat och fin service. Ett tack 
också till alla funktionärer, 
ingen nämnd och ingen 
glömd, för era insatser 
under dagen. 

Ahlafors IF:s
Jubileumskommitté

Stort tack till Ann och 
Anna-Lena för att ni ord-
nade en lärorik och helt 
underbar helg med våra 
hundar i Lunneberga, ser 
redan fram emot nästa resa. 
Många tackkramar från

Emma, Anett, Vera och Mia

TACK till alla som gjorde Familjedagen på Östergårds 
Ridklubb till en så lyckad dag! Stort Tack till de företag som 
bidrog med bla lotteri-presenter: Ljuva Hem, Drömhuset, 
Blomsterriket o Zoonet i Nödinge + Presentshopen, Body 
Shop o Fröknarna Bus i Kungälv! + alla släktingar och 
vänner som bakat så gott!! Ett speciellt Tack också till Anna-
Carin Månsson med sin underbara häst Glimt för den suve-
räna uppvisningen "naturlig hästhantering! Du är bäst! För 
kommande aktiviteter är ni välkomna att titta in på Örk:s 
hemsida! www.ostergardsridklubb.se

Tack

alekuriren  |   nummer 22  |   vecka 23  |   2013GRATTIS26


