
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

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

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

Självplock av Julgranar
i Starrkärr 150:-/st
tel. 0706-85 50 86

Björkved. Blandved
Även små-säckar björk.
tel. 0730-28 65 54

Säljes tomt i Lilla Edet 

Centrum. Vi har en lagom stor 
tomt på 1036 kvm i ett av lilla 
edets populäraste bostadsom-
råde. Lungt och tryggt område 
med gångavstånd till allt.
Pris 225 000:- eller bytes.
För info ring:
tel. 0704-100 444

Ö HYRA

Garage, förråd, lokal hyres 
privat 10-100m2? Ev. flera olika 
uthyrare? Gärna Bohus/Surte, 
villagarage, förråd, affärslokal 
eller annat.  Längre eller kortare 
tid? Direkt eller senare under 
våren.
tel. 0705-67 54 44

Lägenhet/villa på 2 el. 3 rok i 
Älvängen. Maxhyra 6500kr/mån. 

Kan flytta in omgående.
tel. 0739-07 84 70

SÖKES

Möblerad lägenhet, alt möb-
lerat rum sökes, helst i Ale 
kommun.
Svar till info@alekuriren.se

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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Hyr65plus AB - 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
www.hyr65plus.se

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

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

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäkrad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

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

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

Måleri
Vi utför alla typer av Måleriarbeten, 
Golvslipning o lackning av trägolv/
trapp, Tapetsering, Rot avdrag.
Ring eller maila
tel. 0739-25 98 96
json.entreprenader@gmail.com

Svitlanas sallader och piroger. 
Koreanska sallader och olika 
piroger. Säljes efter betsällning. 
Priser sallader, 8kr/hg, piroger 
10-15kr/st.
tel. 0720-46 32 60
(Pratar ryska, koreanska, 
ukrainska, svenska)

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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Ett stort tack till Älväng-
ens idrottsklubb och till 
Annika och Ulf som ordnar 
den trevliga jultallriken för 
ÄIK's gamla trotjänare.

Thomas Karlsson

Ett stort tack till de lokala 
företag som varit med och 
sponsrat med vinster till vårt 
lotteri, ICA Lödöse, Studio 
4, Hälsokostbolaget, Colo-
rama, Älvfoto m. leksaker. 
Forankra samt lantmännen.

Alesimmarna

Tack

Ett hjärtligt TACK till alla 
som varit med och bidragit 
i Skepplanda Röda Kors 
basar den 23 november. 
Basaraen inbringade 38 227 
kronor. Ett särskilt TACK 
till Kerry Holmgren, vår 
auktonist.

Skepplanda Röda Kors krets

Som det sjöngs i Starrkärrs 
kyrka när julen inleddes 
den tredje advent! Julen, en 
högtid med djup historisk 
förankring och god tradi-
tion. Men så var det också 
trångt och fullsatt i kyrkan. 
Och denna välsignade 
Sabina Nilsson som verkli-

Veckans ros 
Veckans finaste julros till 
er som på något sätt spons-
rat ALEFUB's julfest den 
7/12-13. Tack till Alebyg-
gen, Ale lions, Ale Rotary, 
Allans bokhandel, Bergen-
dahls Blommor, Colorama, 
Dressman, Folktandvården 
Älvängen, Handelsbanken 
Älvängen, ICA Supermar-

ket, KB-rör, Kicks, Annika 
S, Carina B, Eva B, Eva S, 
Henrik P, Jeanette E, Karin 
L, Lena H, Linda E, Mar-
greth H, Mia H samt Bengt 
Hallberg som varje år skän-
ker marsipangrisar till oss. 
God Jul och Gott Nytt År!

önskar Ale FUB

Veckans ros till Pelle Borg-
ström för gedigen bärgar-
hjälp söndag 8/12. Ros även 
till den vänliga familjen i 
den svarta bilen (från Torp 
Kilanda) som bjöd på skjuts 
till Borgströms. Tack för all 
hjälp!

Lars-Lennart i Marka

Grattis
Rasmus

på 16-årsdagen 21/12
Kram Farmor

Grattis älskade
Mai-Li

på din 6-årsdag
den 18 december

önskar Mamma & Pappa

Grattis till
Linda

på födelsedagen 23/12
Kramar från familjen

Grattis våra älsklingar på födelsedagen!
Nathanael 3 år den 23/11 & Novalie 1 år den 25/12

Vi älskar er
Mamma & Pappa

Hipp Hipp Hurra för
Edvin

som har fyllt 10 år 21/11. 
Många grattiskramar från

Mamma & Juni
samt hela familjen.

Välkommen Edward
- inte en dag för tidigt!

Oscar, Victoria,Viola och 
Olivias lillebror föddes 16 
oktober. JÄTTETACK till 

Camilla MVC Ytterby.
Niklas och Lovisa Gustafsson

Födda 

gen får musiker och sångare 
på allra bästa humör. Ingen 
kunde missa engagemanget 
och inlevelsen. Vi som var 
där tackar för allt jobb som 
ligger bakom och för att så 
många engagerar sig för att 

ge en god jultradition sub-
stans och känsla. Varvat med 
krävande körmusik uppskat-
tas och att vi fick sjunga med 
i de gamla traditionella jul-
psalmerna. Tack! Tack!

Jan Erixon
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