
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

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

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. Mindre 
defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

Vykort köpes.
Postade och opostade.
tel. 031-24 99 29

SÄLJES

Nols billigaste etta. Hyra 1634 / 
mån. Ledig 1/11. Pris 370 00 kr.
tel. 0763-15 99 90

Ved säljes. Björk och blandved.
Event. transport kan ordnas.
tel. 0706-61 05 49

Kattungar svarta söker nya 
goda hem. 
tel. 0303-33 82 49

Nybesiktigad släpkärra.
Ht. Verken. Jättefin. 4500 kr
tel. 0303-74 50 13
el. 0707-89 14 95

UTHYRES

Möblerad stuga uthyres. 20 
kvm, 3km norr om Skepplanda. 

För mer info:
tel. 0704-15 55 33

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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Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och dörrbyten 
mm. Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.

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

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. Använd RUT-avdraget, 50% 
på priset. Innehar F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

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

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

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

Naturfotografier från Ale
Till konferensrummet, 
väntrummet eller 
vardagsrummet. Visa gäster och 
besökare hur vackert vi bor.
www.alaforsfoto.com

Ales hemstäd. Tack till alla gamla 
och nya kunder som gör det 
möjligt för oss att kunna erbjuda 
er hemstädning. Vi expanderar 
och kan ta emot fler kunder med 
önskad frekvens. vi kommer 
alltid ut på ett kostnadsfritt 
besök innan start. Flyttstäd, 
storstäd och fönsterputs erbjudas 
också. RUT-avdrag tar halva 
arbetskostnaden.
Kollektivavtal finnes.
tel. 0709-66 19 59    Salli
tel. 0735-57 77 50    Helene
www.alehemstad.com
aleshemstad@telia.com

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

Service el hushållsmaskiner, 
spis, alla fabrikat. Jour, lång vana, 
lågpris, fri resa, reservdelar. 
Spara annonsen. Ring för råd 
eller rep. 
tel. 070-658 20 29

Hundrastning i Ale & Kungälv. 
Ring Stina på 0709-56 26 56. Jag 
kommer hem till er och rastar 
hunden.
För priser & tjänster:
www.doggiedog.n.nu

Wiba städstervice utför alla 
typer av städ bl.a. flytt-stor-
veckostäd, fönster puts. RUT-
avdrag direkt.
tel. 0736-97 80 28
mail.wiba2012@hotmail.com

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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Våran lilla älskling
Alicia

fyller 1 år den 11/10
Grattis på födelsedagen önskar

Mamma & Pappa
Alexandra & Emilia
Mormor & Morfar
Farmor & Farfar

Grattis till vår älskade
Inez

på 1-årsdagen den 10/10
önskar

mormor Jaana och
morfar Kenneth

Övrigt

Försvunnen
Svart 10-årig kastrerad 
hankatt försvann från sitt 
hem i Nol 22/9.
Id-märkt i örat E2755
Ring: Jan 0705-205030

Veckans ros 
...till alla underbara vänner 
som hjälpte mig med reno-
veringen av min nya butik 
på Ale Torg. Dessutom ett 
stort tack för alla gåvor och 
lyckönskningar i samband 
med invigningen av Pfagers 
Ljuva Hem.

Pernilla Fagerholm

Ett stort tack till vår vän 
Börjesson som organiserade 
den lyckade träffen på Jen-
nylund för oss gamla spelare 
i Bohus IF. En stor lyckade 
träff med mycket minnen. 
Tack Verner vi glömmer dig 
aldrig. 

Hälsningar från oss alla

Tack

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI
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