
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

Bilar köpes 500-50000 kr kon-
tant. Allt av intresse äv def. 
Hämtas. Äv husvagnar.
tel. 0737-61 44 78

Bil köpes. 500-10000 kontant. 
Allt av intresse. Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0722-78 34 90

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

Resepresentkort köpes. Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum av 
intresse.
tel. 0735-01 45 63

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. Mindre 

defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

Begagnat frysskåp köpes.
tel. 0707-43 58 00

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

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

Hyvelbänk + hyvlar. Herrcykel 
3 växl, nya däck.
tel. 0736-95 83 83

Komplett bandyutrustning 
säljes till ca 13 åring. Skrid-
skor CCM Vector bandy strl: 40. 

2 st hjälmar M & L, knäskydd, 
armbåg, gödel, blå byxor, kos-
aväska. Det mesta bara använt 
en säsong. Intresserad? Ge bud, 
säljes helst allt ihop.
tel. 0704-96 62 07

Stängselstolpar 300 st. Får-
grindar 6 st. Fodertråg till får 1 
st. Fodervagn 1 st.
tel. 0703-73 52 71

En trevlig oxblodfärgad 3-sists 
soffa säljes, billigt.
tel. 0706-88 67 84

UTHYRES

DJ uthyres om du ska ha fest, 
bröllop mm.
tel. 0735-08 05 63 Lennie

Stuga 2 rum och kök, dusch, 
toa, liten trädgård i Nygård. 
3500kr.
tel 00520-66 22 49

Ö HYRA

Lägenhet/villa på 2 el. 3 rok i 
Älvängen. Maxhyra 6500:-/mån. 
Kan flytta in omgående.
tel. 0739-07 84 70

Rum el. liknande önskas hyra 
av skötsam 50-årig man i Älv-
ängen. Ring Arne.
tel. 0765-59 54 02

Garage/Mekplats önskas hyra 
i Surte med omnejd för hob-
byprojekt. Framför allt bil/mc. 
värme eller möjlighet att instal-
lera detta är ett måste. Stort 
plus om det finns möjlighet att 
installera lyft, men inget pro-
blem om det inte finns idag. 
Kanske är ni ett gäng redan idag 
som har en plats över? Ring 
Johan Andersson
tel. 0738-21 30 42
jeandersson@hotmail.com

ÖVRIGT

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

Novemberutställning Keramik. 
Mia gentoft. Ale Slöjdare, Trastv. 
1 Nol. ppet lördagar kl 11-14. Vi 
samarbetear med vuxenskolan.
Välkomna!

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

Elit fönsterputs
Rut-avdrag  och  F-skatt
tel. 0735-06 02 50
www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

Wiba städservice utför alla typer 
av städ, bl.a.flytt,stor,veckostäd,f
önsterputs.RUT-avdrag direkt.
tel. 0703-80 42 69
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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Undanbedes 
Jag firar inte 70-årsdagen 16 
november. Varför ev. upp-
vaktning undanbedes.

Joe Rehnlund

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Leif Svensson, Älvängen

Ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Gun-Britt Karlsson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Stina Carlsson
Färdsle, Skepplanda

Övrigt

Dvärgvädursungar till salu. 
Två söta kaninungar söker 
nytt kärleksfullt hem. Det är 
en honva och en hane. Vi är 
födda 2013-08-06.
Pris kan diskuteras.
tel. 0303-33 88 01
el. 0767-96 04 89

Grattis
Felicia

12 år den 14 november.
Kramar från

Mamma, Pappa och Tim

Grattis Pucken, 55!
Äntligen är det bevisat, nu 
är du en äkta femfemma!

Fira med måtta!
Pinnen och Perra

Stort grattis till
Patrik

som fyller 26 år
den 15 november
Kramar familjen

Födda 

Duon har blivit trio! Viktor och Gustav har fått en lillebror.
 Välkommen Emil! Född den 19 september 2013.

Lyckliga och stolta föräldrar är Sophia och Fredrik Zettergren.
Stort tack till BM Juanita!

Hjärtligt tack för gratulatio-
nerna på min 80-årsdag.

Åke Johansson, Sannum

Tack
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