
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

Ett fint piano Fazer ljusbrunt 
1.45m brett och 1.10m högt, 
2000kr. Soffbord svart helt i 
marmor 1m långt, 60cm brett, 
57cm högt, 500kr.
tel. 0303-96 733
el. 0703-39 56 97

Behandlingsbänk till salu i Älv-
ängen.
tel. 0705-44 97 29

Kraftig skogskärra L.410 B.180 
H. 88. Boggie med liten kran. 
Mycket fin. 7800kr.
tel. 0303-74 50 13
el. 0707-89 14 95

Stor oljemålning 47x120cm inkl 
ram av H.Köllisch. Motiv "fis-
keläger" bohuslänsk skärgård. 
Säljes för 1 500kr.
tel. 0303-96 751 (efter kl 17)

UTHYRES

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

Ö HYRA

Jag har sålt mitt hus och 
önskar hyra ett mindre med 
avskilt läge och stor tomt, lämp-
ligt för hundar. Katarina
tel. 0733-68 97 02

ÖVRIGT

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

Hugg din egna gran
Både ute & innegranar
tel. 0706-48 26 47

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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Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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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

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
Kent Nilde

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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Hipp Hipp Hurra för
Elliot

som fyller 7 år den 30/11.
Grattiskramar från
Farmor & Farfar

Stort grattis till
Freja

som fyller 7 år den 30/11
Pussar och kramar från

Moster, mormor och morfar

Stort grattis till
Hugo Karlsson

i Uspastorp som fyller 5 år 
den 26 september.
Mamma & Pappa

Ett år närmare 50...
Grattis önskar

"Kurrarna"

Grattis
"Smarren"

som fyller år 1 december
önskar

Halmstadsgänget

Harry
fyller 3 år

den 30:de november
Grattis från 

storebror Melker,
mamma och pappa

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Kurt-Inge Björk, Nygård

Veckans ros 
Vi vill ge ett stort fång 
med rosor till alla er som 
gjorde öppnandet av Hälsa 
i centrum till ett minnet för 
livet.

Lena Jinfors Ahlbom
& Eva Jääskelainen

Veckans vackraste ros till
spelare, ledare, föräldrar 
och funktionärer som hjälpt 
till att göra Nolcupen 2013 
till en fantastisk cup. Vi vill 
även tacka alla de företag 
som varit med och sponsrat 
på olika sätt.

Nol cups kommittén

Födda 
Välkommen vår son Isac.

Madeleine, Marcus, 
Matilda, Tobias, Jonathan, 
Joakim, Evelina och Julias 

lillebror.
Näl BB 11/11-2013
Christina Jigfelt &
Torbjörn Andersson
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