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KÖPES

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

Bilar köpes 500-50000 kr. Allt 
av intresse äv def. Hämtas kont. 
äv husvagnar.
tel. 0737-61 44 78
el. 0737-42 90 92
el. 0768-73 27 84

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

UTHYRES

Liten 2:a centralt Älvängen 

uthyres.
tel. 0761-67 39 70

Lägenhet 36 kvm. Stuga 20 
kvm. Möblerat, uthyres.
tel. 0704-15 55 33

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

Ö HYRA

Hus/lägenhet. Har fast jobb 
och god ekonomi. Önskar hyra 
minst ett år. Ring Lasse:
tel. 0762-06 06 22

Vinterförvaring för husvagn 
önskas hyra.
tel. 0705-52 89 53

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 

Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Välkommen på loppis i Nols 
Folkets hus lördag 5 oktober kl 
10.00 - 14.30. Vi kommer att ha 
en liten servering med korv och 
fika. Bokning av bord: Johanna 
0709-18 92 59. Kostnad 130:-. 
Varmt välkomna!

Loppis i Kilanda skola
Söndag 6/10 kl 11-14.
Boka bord inne 50:-, ute 30:-.
ingela.tom@gmail.com
tel. 0303-74 41 01
Kilanda Byalag

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 har 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

Kanin bortskänkes. Pga längre 
utlandsvistelse hehöver jag 
omplacera min söta kanin-
flicka ca 11 mån gammal. Hon är 
en social innekanin som gärna 
skuttar runt i köket och gillar att 
bli ompysslad.
tel. 0723-98 57 17
el. 0736-22 93 29

Har du frukt att ge bort? 
Vi är intresserade att plocka 
både fallfrukt och från träden. 
Både äpplen, päron och plom-
mon är av intresse. Såklart 
kommer vi att vara rädda om 
din mark och växter.
tel. 0704-10 04 44

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

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

Städ på era villkor
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

Hundrastning i Ale/Kungälv
Jag kommer hem till er & rastar 
hunden. Ring Stina för pris & 
tjänster:
tel. 0709-562656
www.doggiedog.n.nu.
doggiedog@cheerful.com

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

Hundkurseriet erbjuder 
nybörjarkurs, 1000kr för
7 ggr. Kursstart Sönd 15/9 kl 10. 
Plats: Skogsvallen, Kollanda. För 
anmälan ring Eva på
tel. 0733-40 59 62

Älvdalens fotvårdsclinic. 
Medicinsk fotvård. Delbehandla 
tex vårtor, liktornar, nageltrång, 
vaxning, spabeh + paraffinbad. 
Tar emot friskvårdskuponger + 
kort. Håller till mitt emot Jysk 
i Paridons lokaler. Ring för 
bokning.
tel. 0705-39 13 11

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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Grattis
Elias Svalin

4 år 11/9
Många grattiskramar från

Mormor, Morfar
Farmor, Farfar

Grattis till vårt älskade 
barnbarn Meja på 1-års 
dagen den 9 september

önskar farmor Susanne & 
Farfar Dennis

Grattis till världens bästa 
föräldrar och morföräldrar

Ann & Inge
Samuelsson

på er 50-åriga bröllopsdag 
den 7 september! Önskar 
Carina, Emma och Martin

Grattis till vår älskade
Linus

som fyller 2 år den 10 sept
önskar

Mormor, Morfar, Emma och 
Gammelmorfar

Veckans ros 
Veckans rosbukett till Mat-
tias och Mikael på Plåt-
slagarna i Älvängen. Dom 
ställde upp med kort varsel 
att hjälpa oss att hämta hem 
våran MC från Göteborg 
efter att ha kommit från 
Östra. Ni är guld värda! 
Länken till dom var via Per-
Anders på Alekuriren, så 
utan dig hade de blivit svårt! 
Tack ni é för bra!

Anneli och Mathias

Vill jag ge till Platt-Johan. 
Utmärkt service och vänligt 
bemötande. All tänkbar 
hjälp och råd. Lån av verk-
tyg. Bra priser. Snabb leve-
rans. Mao allt det där man 
önskar sig och mer därtill! 
Varför skulle man handla 
kakel och klinker någon 
annanstans?!    Scott, Nödinge

Veckans vackraste buketter 
till Eva och Roger Gidlund 
för all i samband med min 
födelsedag. Och till Lina 
Herlogsson och Emma 
Bengtsson för all hjälp i 
köket och servisen!

Gun Nazelius

Den 25 Maj 2013 sa vi ja till 
varandra i Fiskebäckskils 

kyrka. Tusen tack till alla Er 
som var med och förgyllde 
våran bröllopsdag med all 
Er glädje och kärlek. Det 
blev ett minne för livet.

Varma Kramar
Petri & Jenny

Vigda 

Emma Sundman blev
fru Enlund den 14 juni.

Svenska kyrkan
Manhattan

Många lycka till från
Mamma & Björn

Födda 

Välkommen lilla gossen till 
världen den 29/7.

Vårt barnbarn nr 3.
Grattis Jonas Ingemarsson 

och Maria Eriksson 
Stolt farmor o farfar,

fastrar farbröder.

Veckans ris 
Veckans ris till den förare på fyrhjuling som körde fram och 
tillbaka flera ggr sent ca 22.40 sönd 25/8 som väckte oss alla 
unga som gamla som skulle upp i ottan dagen efter. Sådana 
fordon borde förbjudas i tätbebyggt område!

"Sömnlös Nödingebo"
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