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KÖPES

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

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. 0303-127 621

SÄLJES

Volvo 740 -88 gul i fint skick 

säljes.
tel. 0702-60 08 25

Kattungar! Hane - organge/
vit. Hona - Grå/vit/beige. 12 v, 
avmaskade, rumsrena. Ej lägen-
het!
tel. 0736-80 56 39

Ö HYRA

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

SÖKES

Sång och Musik. Finns några 
djur- och drogfria kvinns/
mödrar med avslutade rela-

tioner? Vi som söker ingår i en 
musikgrupp av nyktra/rökfria 
män. Kanske har ni förlorat kära 
och anhöriga, det tar vi. Här 
finns aktiva företagsledare som 
äldre och yngre yrkesmän som 
sjunger och spelar.
Svar till "Tröst i Musiken"
Alekuriren, Göteborgsv. 94
446 33 Älvängen

ÖVRIGT

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

Loppisprylar till Damme-
kärrs marknad mottages tack-
samt torsd 22/8 på Dammekärr 

mellan kl 17-20 eller enligt ök
tel. 0730-35 33 94
el. 0303-33 86 13

Försvunnen katt. Min katt för-
svann den 28/7. Hon är helsvart 
med vita strån på bröstkor-
gen, vita klor, öronmärkt 1864C. 
Hon är en innekatt. Hon bor vid 
Grönå Stall, Skepplanda.
tel. 0303-74 07 54
el. 0736-97 76 80

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

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

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

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

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

PMO Däck & Bilservice
Vi utför service, byten av 
bromsar & avgassytem. Även 
försäljning av däck, begagnade 
delar till Volvo och Renault.
tel. 0706-05 14 26
el. 0728-72 63 24

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

Hundpromenad i Ale & Kungälv.
Jag kommer hem till er och
rastar er hund. Ring Stina för 
priser på
tel. 0709-56 26 56
www.doggiedog.n.nu

Hundkurser centralt i Nödinge.
3 minuter från Ale Torg på 
inhägnat område hålls kurser av 
erfaren instrukör.
Valpkurs med start i augusti
Lydnadskurser med start i 
september. Kurserna är på 6x2 
timmar. Hör av er för mer info.
tel. 0735-00 70 78
rapports@telia.com
Godkänd för F skatt.
Monica Henriksson
Hundkonsult i Väst

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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Grattiskramar till vårt glada 
lilla yrväder

Emelie
på 3-årsdagen!

Mormor och Morfar

Grattis
Linda & Ulrik

på era födelsedagar
13-14 Augusti

önskar G.A

Grattis våran lilla solstråle
Emma

som har fyllt 3 år
den 14 juli.

Många grattiskramar
Mamma, Pappa & Joel, 

Mormor & Morfar

Grattis
Sara

11 år 19/8
önskar Mamma, Pappa, 

Daniel, Mormor & Morfar

Ville har blivit storebror. 
Det blev en Sigge, världens 

finaste. Kom den 1 maj 
2013, 3915g tung och 52cm 
lång. Välkommen älskade!

Annelie Andersson och
Mats Hellberg

Så efterlängtad!
Vår dotter och Markos

lillasyster Emilia.
Född den 17 maj, Mölndal

4320 gr, 53 cm
Stolt storebror Marko, pappa 
Rune och mamma Danijela

Födda 

Övrigt

Har någon sett våran lilla 
Casper? Han är en svartvit 
liten kastrerad hankatt. 
Han är tatuerad i vänster 
öra. Försvann den 20/7 från 
Lövvägen i Älvängen. Men 
bor egentligen i Ryd, Nol. 
Snälla om ni ser honom- 
ring oss!
tel. 0723-53 91 88 Johnny
el. 0737-71 42 69 Rebecca

Grattis
Kevin Olausson

7 år 
önskar

Farmor & Farfar

Ett stort tack till alla Er som förgyllde mitt kalas i lördags 
och gjorde lördagskvällen till ett oförglömligt minne. Tack 
för alla fina presenter och tack alla ni som hjälpte till före, 
under och efter kalaset. Trubadurunderhållningen med 
Lars-Eric Frendberg var en glad överraskning som min äls-
kade Pernilla hade ordnat. Nu är det full fart mot 50...

40-åringen i Hälltorp

Ett stort tack till alla er som 
hjälpte till med olika förbe-
redelser och aktiviteter 
under Hembygdsdagen i 
Skepplanda. En fantastisk 
insats som gör detta till en 
härlig sommarfest! 
Vinstlott med nr 2 blev ej 
uthämtad.
Skepplanda Hembygdsförening

Tack
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