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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

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

Cadillac serie 62 -58. Nyre-
noverad, hydramatic, servad 
huvudcylinder. Stötdämpare och 
fjädrar bytta runt om. Kardanax-
eln bytt. Går mycket bra i växel-
låda och motor. Pris 130 000:-
tel. 0731-52 06 56 Marita

Zumba fitness säljes 250kr. 
Bättre begagnade flyttlådor 
säljes för 10kr/st (alt 5kr). Ben-
sindriven stiga multiclip 50 plus. 
Gräsklippare, 350:-. Liten micro-
vågsugn, 300:-.
tel. 0729-41 18 73

Garagerensing, fin järnka-
min, husqvarna. Salonsdör-
rar, små äldre bord, spinnrock, 
gamla kjälkar och barncyklar. 

Några moped- och mc lättvikts-
objekt + delar till dessa. Hotrod 
delar. Barnvagn -50 av masonit. 
Barnvagn -08. Gamla cykelde-
lar 1920 -80.
tel. 0705-67 54 44

Goodyear dubbdäck 2 st end 
körda 100mil, 400kr/st. 2st körda 
något mer, 150kr/st. Sitter på 
fälg passande Volvo.
tel. 031-98 18 43

4 vinterhjul dubbade till Toyota 
Auris. Pris 800kr.
tel. 0708-34 29 88

UTHYRES

Stuga i Nygård 2 rum och kök, 
toa, dusch. Uthyres till ensam 
person utan djur. Hyra 3500kr.
tel. 0520-66 22 49

SÖKES

Bridgepartner sökes för spel i 
Alvhem tisd kvällar.
tel. 0303-74 82 56

Passning av hund, cockerspa-
niel.
tel. 0705-22 14 09

ÖVRIGT

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

Har du fallfrukt? Vi är intresse-
rade av att plocka både fallfrukt 
och från träden. Både päron 
och äpple är av intresse. Såklart 
kommer vi att vara rädda om 
din mark och växter.
tel. 0704-10 04 44

STALLPLATS FINNS I ALA-
FORS!
Mycket utevistelse, gemen-
samma hagar, två paddockar. 
(Kollektivstall). Ridklubb med 
klubbstuga (Östergårds Rid-
klubb). Intresserad? Ring:
tel. 0705-53 55 04
el. 0705-74 03 09

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. 
Pensionärsrabatt. 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 även nyköp. 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

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
Lucas Smedberg

på din 1 årsdag önskar 
farmor Ingela, Idor, faster 
Janet och Farbror Martin

Alicia Pousette
fyller 6 år den 31 oktober!
Till dig, världens finaste, 

snällaste, finurligaste, 
roligaste och mest omtänk-
samma storasyster på din 

födelsedag.
Puss-å-kram-kalas från
 Julia, mamma & pappa

Grattis
Agnes Angervall

 på din 1-årsdag den 25 
oktober! Vi älskar dig!

Kramar från
mamma, Pappa, storebror 

Elias, moster, mormor, morfar, 
farmor och farfar

Grattis önskas
Daniel "Göken" 

Larson
på sin födelsedag 24/10

Grattis
Sebastian Sädås

24 år, änskar
Hanna Therese
och redaktionen

Veckans ros 
Vilken lyckad "nostal-
gikväll" i Kode den 19 
oktober. Härligt att dansa 
och lyssna till 60-talsbandet 
RoyRogers svängiga musik.

Kalle och Majsan

Veckans ros vill vi ge till 
Lennart Blomster och Ale 
basket som kom till oss och 
delade med sig av sina kun-
skaper under en dag. Även 
en ros till de elever som var 
med den dagen. Bra jobbat!

Lärarna på Himlaskolan

Tack till alla er som tar 
hand om våra kära gamla på 
kommunens äldreboende. 
För oss är ni värdefylla. 
En trivsam arbetsmiljö för 
personalen inom Alekom-
muns äldreboende är vik-
tiga faktorer i den dagliga 
omsorgen om våra gamla 
och sjuka. Vi i Ale demens-
förening vill att politiker 
och ansvariga chefer är 
medvetna om att det behövs 
ekonomiska resurser att till-
godose behovet.

Ale Demensförening

JANNE HEROS POKAL 
vill tacka alla ni fina männ-
iskor som bidragit till att 
Cancerfonden:För Framti-
den har fått in över otroliga 
25000kr via er insamling 
under turneringen. 
Sänder även ett stort tack 
till alla som hjälp till på ett 
eller annat sätt med turne-
ringen 2007-2013.
Kramar i massor till er alla

Marcus & Annica Lager

Tack
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