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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

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

Säljes 4 vinterhjul odubbade 
till Toyota Yaris. Pris 800:-

tel. 0303-74 93 24

Volvo 744 -88. Besiktigad till 1 
juni. Nytt avgasssytem + drag-
krok och vinterdäck.
tel. 0303-33 82 55

Brun Skinnsoffa 3-sits som 
ny. 1200kr
tel. 0303-74 83 69

Ö HYRA

Lägenhet/hus på 2-3 rok i 
Älvängen. Inflyttning kan ske 
omgående. Maxhyra 6500kr.
tel. 0739-07 84 70

Ensamstående kvinna 50 år. 
Önskar hyra åretrunt boende.
tel. 0736-51 43 83   Annelie

ÖVRIGT

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

Piano Bortskänkes
Finns i Alingsås.
tel. 0705-63 87 15

Välkommen till bytesdagar för 
barnartiklar!
Lörd 19/10 kl 9-15
Sönd 20/10 kl 9-11.30
(50% på det mesta)
medborgarhuset, Alafors. För-
säljning av barnkläder, skor, lek-
saker, vintersport, mm. Åk 4 
på Madenskolan. Korv och fika 
säljes. Välkomna att fynda!

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

Ales hemstäd. Tack till alla 
gamla och nya kunder som gör 
det möjligt för oss att kunna 
erbjuda ert företag städ med 
önskad frekvens. Vi expanderar 
och kan ta emot fler kunde. 
Kontorsstäd, byggstäd, storstäd 
och trappstäd. Vissa kringtjänster 
erbjuds också. Vi kommer ut till 
er på ett kostnadsfritt besök för 
offertberäkning.
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

Älvdalens fotvårdsclinic 
erbjuder medicinsk fotvård 
samt vaxning mm. Vi tar emot 
friskvårdskuponger. Finns mitt 
emot Jysk i Paridons måleris 
lokaler. Ring för bokning el. info.
tel. 0705-39 13 11
Annika Abrahamsson Laxman
Medicinsk  fotvårdsterapeut

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

Övrigt

GOLDEN VALPAR
levereras vecka 42

reg i skk efter fria föräldrar
Ring för info Annsofi 0768-822946

Grattis
Ann-Kristin
50 år. Önskar

Gunnar,barn och barnbarn.

Grattis
Lycka

på 6-årsdagen 19/10
Puss & Kram Farmor

Grattis
Billie Lou

på födelsedagen den 20/10
önskar Mormor & Morfar

Jakob Svensson, Nol
Ett stort grattis

Jakob på 15-årsdagen
från Farmor & Farfar

Liten har blivit stor.
Gratulerar

Maria Johansson
i Bohus på din 35-årsdag

den 17 oktober. 
Din familj

Grattis till
Sebastian

12 år den 23 Oktober och 
Malou 2 år den 29 Oktober. 

Vi älskar er ni är bäst.
Från hela familjen

Ett varmt tack för uppvakt-
ningen på högtidsdagen 
till släkt, vänner, vänner i 
församlingen, SPF. SBF 
symötet i form av penning-
gåvor till nödlidande barn i 
världen, presentkort, blom-
mor, kort och telefonsamtal. 
Ett särskilt tack till make, 
barn och barnbarn för all 
hjälp. En fin och helt under-
bar dag.

Gunvor Bergius Hult

Tack

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Eva Karlsson, Frövet

Övrigt
Stubbracet i Uspastorp. Ej 
uthämtade lotterivinster: 
Serie A, Lila Lott, 3:e vinst, 
nr 28. Serie G, Gul lott, 1:a 
pris, nr 41. Kontakta Kurt 
tfn 0708-74 51 25. Hämtas 
senast 31/10.

Veckans ros 
Ett varmt tack från alla 
personal på Bohusskolan till 
våra körsångare, som gjorde 
en hellyckade kväll tillsam-
mans med "Star for life" på 
Ale gymnasium i tisdags. Ni 
var toppen!
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