
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

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

Torr svensk björkved 60 liters 
säck 100:-. Fri leverans inom Ale 
kommun.
tel. 0706-59 50 84

Garagerensning: Monark 98cc 
-39 + mycket delar, Blixt -98cc, 
NV 125cc JB -51, Silverpil -60 + 
delar, HVA 350cc -31, Ariel 350cc 
-54, FN 350cc -30, Monark isdt 
175cc -76 (Prototyp) + delar, MCB 
F 50 -75 med NY 4-växlad motor, 
NY Sachs saxonettemotor, NY 
Sachs 505-motor (flakmoped), 
flakmopeddelar. Äldre mc skär-
mar, däck , tankar, gafflar, ekrar, 
kedjor.
tel. 0705-67 54 44
fulltigaraget@hotmail.com

UTHYRES

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

Ö HYRA

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

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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FamiljÖverraska med en annons!
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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

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.

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

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

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

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

Fotateljé Joline
Medicinsk fotterapeut. Jag kan 
hjälpa dig med problem som 
liktornar, hälsprickor, nageltrång, 
förhårdnader, kartnaglar, svamp, 
vårtor och avlastningar mm. Din 
behandling avslutas alltid med 
en avkopplande fotmassage. 
Varför inte köpa ett presentkort 
till någon du tycker om. 
Välkommen till mig i Älvängen på 
Göteborgsvägen 68
tel. 0737-07 31 46

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

Mindre grävjobb utföres.
5 tonare. 
tel. 0765-52 91 74
Nicke

UA Måleri
Utför allt inom måleri. Använd 
rot avdraget och dra av 50 % 
av arbetskostnaden. Välkomna 
att höra av er till oss. Vi hjälper 
er gärna med tips och idéer. 
Kostnadsfri offert.
tel. 0705-25 02 34
Urban

Bergspräckning utföres. F-skatt 
finnes.
tel. 073 9-15 93 86

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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Vem känner du 
   som snart fyller?

Hipp hipp Hurra 
Lova Jönsson

6 år den 17 November!
Grattis önskar 

Mamma, Fredrik och Ted

Ett stort grattis till
Katja Kontio

som kom med i Stadslaget 
(Göteborg) F98.

Lycka till! SM i Umeå.
önskar Mamma, Jani, Caro-

line & Elina, Tommi & Anna, 
Marko & Louise, Simo & 

Josefine

 Stort Grattis till
 Jimmy

som fyller år
den 20 november!

Sofia, Tommy & Anette

Grattis
Aryas

3 år 17/11
önskar Mamma & Pappa

Ett stort tack till Alebyg-
gen, Vuxenskolan, Rikard 
Karlberg, Dala elteknik, 
Nols färg, KSG i Surte AB, 
Handelsbanken Älvängen, 
Colorama Älvängen, Alafors 
Plåtslageri AB, Alekuriren, 
Tempo Nol. Barbro Holm-
qvist samt föreningsmed-
lemmar som på olika sätt 
sponsrat oss när vi äntligen 
fick vår egen föreningslokal 
i Nol.

Ale Slöjdare / Styrelsen

Tack Sofia
För att du höll i trådarna när 
vi firade minnet av Mor på 
hennes 100 års-dag och alla 
Ni andra som hjälpte till. En 
sång glädje att alla kom!

Hälsningar Elsy

Tack

Födda 

Välkommen Jesper!
Den 29 augusti 2013 föddes 
vår efterlängtade lille kille 

på Östra sjukhuset.
Lyckliga och stolta föräldrar

Maria Karlsson
& Daniel Firth
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