
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

Gutebagge, årslamm, köpes. 
Papper utan intresse.
tel. 031-22 73 27

SÄLJES

4 sommardäck använda 1 säsong 
på Saab 9000. 195/65 R15. Pris 

2400:-. Finns i Lilla Edet.
tel. 0706-97 17 75

Blandras kattungar 12 veckor 1/9. 
Sköldpaddsfärgade honor. Avmas-
kade och rumsrena, 200 kr.
tel. 0767-94 58 89

UTHYRES

Byggnadsställningar uthyres och 
monteras.
tel. 0703-40 74 52

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 i Älvängen. Lörd 24, 31 
samt söndag 1 september kl 11-15. 
Ivar Arosenius väg 2, vitt hus/
orange balkong i korsning Göte-
borgsv/Ivar Arosenius. Bord 50-tal 
+ äldre, stolar, skåp, soffor, ekdörr 
med fönster, spinnrock, bordsvä-
var, tavlor, porslin, prydnadssa-
ker, lampor och mycket mer!
Fastighetsägarna

Fika serveras. Välkomna!

Global jord-healing varje full-
måne kl 20-20.30. 
21/8,19/9,19/10,17/11,17/12
amfgenius@telia.com

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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FamiljÖverraska Överraska med en annons!med en annons!
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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

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

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

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

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

Valpkurs med start 8/9
Lydnadskurs med start 14/9.
Inhägnat område ca 3 minuter 
från Ale Torg. Utbildad och 
erfaren instruktör. Godkänd för 
F-Skatt.
För mer info ring
tel. 0735-00 70 78
Monica Henriksson

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.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr

Ett stort Grattis
till vår solstråle
Agnes Krafft
som fyllde 1 år
den 22 augusti.

Kramar från mormor och 
morfar, moster Malin, moster 

Therese och Daniel

Grattis
Agnes Andreasson

i Karlstad som fyller 2 år 
den 28 augusti.

 Kram från mamma, pappa, 
Göte, mormor, morfar, farfar, 

farmor

Vi vill gratta vår (råtte) tjej
Nova Nyström

som fyller 3 år den 26/8
önskar

Mormor, Staffan, storebror 
Neo, Mamma & Pappa, 

mostrarna Erika,
Caroline & Emma m fam

+ alla våra djur

Grattis
Emilia
6 år 19/8

Grattis och kram från
Farmor

Grattis till
våran goa kusin

Loke Storm, Jumisko
som fyller 1 år
den 31 augusti.

Kramar och pussar önskar
Fam. Eriksson

Grattis vår underbara 
Minna

den bästa 12-åring
man kan finna

HURRA HURRA ropar 
farfar och jag den 28 augusti

på din födelsedag
Puss och kram

Farmor, Farfar & Agnes

Vi vill GRATTA vårt lilla 
barnbarnsbarn

Meja
som fyller 1 år 9 september
Kramar från gamlemormor

och gamlemorfar

Övrigt
LOPPIS. Ale Brukshund-
klubb skall anordna en 
loppis den 29/9 bord går 
att hyra för 100:- betalas på 
plats. Maila mig för att boka 
brabrod@hotmail.com

Borttappat. Du som har 
hittat ett silverarmband, 
mellan Ale Gymnasium i 
Nödinge, torget och Nol 
cykelvägen, var vänlig kon-
takta ägaren på tel:
0704-32 00 95. Det är en 
ganska kraftig länk med 2 
berlocker, ett hjärta och en 
ring där det står Love & 
Happiness på. PS. betyder 
mycket för mig. DS

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Esther Sundin

Upphittat 
Upphittad vigsel/förlov-
ningsring. Vid sandsjön. 
Återfås mot beskrivning. 
tel. 0739-38 30 71

Veckans ros 
Ett fång rosor till flickorna 
i servicebutiken i Bohus. Ni 
är alltid så glada och hjälp-
samma. Hoppas att Ni orkar 
fortsätta.

"Trogna kunder"

Vill jag ge till 45:ans tassar i Lödöse! Personalen där är 
helt fantastisk! Ett speciellt tack till Maria för att du alltid 
är så engagerad, hjälpsam, kunnig och professionell! Zelda 
kommer aldrig att byta hunddagis! Tack för att du finns!

Kramar från Zelda med familj
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