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Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.

tel. 0736-47 85 01 Stefan

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

Bilar och husvagnar köpes fr 
500-50000 kr. Allt av intresse. 
Även defekt. Hämtas kont.
tel. 0737-61 44 78

SÄLJES
Björkved. Blandved, även 
säckar. Sågspån och täckbark.
Försäsongs-rabatt
tel. 0730-28 65 54

Nols billigaste etta. Hyra 1634/
mån. Pris 360 000 kr eller hög-
stbjudande. Ledig omg.
tel. 0763-15 99 90

Moped Kinroad. 290 mil. 

1600:-.
tel. 0709-96 62 50

Kattungar söker nya hem. 12 
veckor, avmaskade, går på 
låda. Jättefina, busiga, ej lägen-
het.
tel. 0736-80 56 39

UTHYRES
Lägenhet i Nol uthyres. Ett 
rum och kök. Ledig from 1 
juni. Ring för mer info.
tel. 0763-15 99 90

Skylift uthyres. Släpvagns-
lift (80 km/tim). 220v drift. 
Arbetshöjd: 10,5m. Räckvidd: 
6,8m. Finns i Lödöse.
tel. 0760-07 59 85

Två rum och kök i Lilla Edet 
centrum. Hyra 4500kr.
tel. 0704-53 35 80

ÖNSKAS HYRA
Liten gård, torp, hus önskas 
långtidshyras av par 65 + 
hästar. Seriöst. Ej bet.anm. 
Svar till mail:
christopherorling@gmail.com
tel. 0708-55 05 76

Singel man söker ny bostad
Önskar hyra villa med garage 
eller andra förslag i Ale eler 
Sjövik är händig man med son 
som gärna kan vara begälpliga, 
alla svar beaktas, jobbar som 
servicechef.
tel. 0709-20 26 28

SÖKES
Söker hus/stuga i Ale/Kungälv 
för mig, hundarna & företaget. 
Endast långtidsboend, gärna 
inhängnat & i natur/skogsom-
råde. Inflyttning aug. Stina, 
kontakt@doggiedog.se
tel. 0709-56 26 56

Två stallplatser sökes omgå-
ende. 1 häst 150, 1 häst 
120cm. Allt av intresse. Gärna 
längs hålandavägen. / Lisbeth.
tel. 0704-78 41 14

JAKTMARK SÖKES av 33 årig 
ansvarsfull & pålitlig jägare.
Hjälper gärna till med skydds-
jakt på vildsvin. Ring David 
Berggren.
tel. 0739-77 86 51

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 

möbler m.m. Kanonpriser.
Även målning och tapetsering 
utföres. Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

Loppgods mottages tacksamt 
till Dammekärrs marknad (ej 
möbler) i Alehofs klubbstuga. 
Torsd 21/8 kl 17-20 eller 
enligt överenskommelse.
tel. 0730-35 33 94
el. 0303-22 99 90

Söker bete till får ca 3 ha. 
Helst nära Skepplanda.
tel. 0733-68 97 02       Katarina

Försäljning och utställning av 
hantverk. I Magasinet vid Alf-
hems Kungsgård (Ale Golf-
klubb) t.o.m 24/8.
Öppet tis-sön 11-17.
Välkomna! /Ale Slöjdare

Trädsgårdsarbete, klippning 
av träd, busar, plattor - prof-
fesionellt sätt. Renovering av 
hus, bygg, målning, kakel, vvs. 
Utförs ordentligt och noggrant, 
till bra priser. Utförs proffesio-
nellt till bra priser.
tel. 0760-99 66 24

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

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

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. 15 års erfarenhet, 
F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

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.

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

Hyr verktyg
För hemmet och träd-
gård. Röjsåg, Skruvdragare, 
Kap-Gersåg, Häcksax, Motor-
såg, osv. priser från 50 kronor 
om dagen.
tel. 0736-60 65 83 Stanley

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

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

Flexi Assistans Göteborg AB
Erbjuder er Alebor personlig 
assistans/hemtjänst med 
kvalitet. Vi säkrar personal 
som passar Just Dig och 
Dina behov. Tveka inte att 
ta kontakt. Godkänd av Ale 
kommun.
tel. 031-789 09 90 
el. 0735-04 18 40

J.O Hantverk
Mattläggare
Golv & Mattläggning
Vi fixar Rotavdraget, F-skatt
tel. 0707-232778
jo.olsson1@gmail.com

Tak- och måleriarbeten
utförs till fasta priser. ROT-
avdrag och F-skatt.
tel. 

Hundhotell i hemmamiljö
i Bohus. För priser & tjänster:
www.doggiedog.se eller ring 
Stina på
tel. 0709-56 26 56

Fönsterputs och städ
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

Sista sommaren?
Husmålning 1/2 priset.
Hög kvalité till låga priser.
tel. 0725-16 27 00
www.vestramaleri.se

Ale jobbförmedling
Söker du jobb eller nya 
medarbetare? Berätta
vad du kan och vill eller 
behöver i Facebookgruppen
Ale jobbförmedling.
www.facebook.com/groups/
alejobbformedling/

Veteranpoolen AB
Ale och Kungälv. Din hjälp i 
vardagen. Hemmet, hantverk, 
trädgård, företag. Rut och Rot
tel. 0303-587 20
veteranpoolen.se

ALE BRUKSHUNDKLUBB
Platser kvar på hundkurser, 
bl a grundkurs dag och kväll, 
rallylydnad, fortsättningskurs, 
spår och tävlingskurs.
Ringträning med start 13/8, 
inoff utst 7/9.
Mer info och anmälan på 
hemsidan www.alebk.se
Nu finns även AGILITY! anmäl 
intresse via hemsidan.

Måleri/Snickeri
Takrenovering och 
fasadarbeten. Lång erfarenhet 
och goda referenser. Ställning 
och skylift finns.
tel. 0767-11 71 07

Grattis
Sara

på 12-årsdagen 19/8
Mormor & Morfar

Mamma, Pappa och Daniel

Grattis till våran prinsessa 
som har fyllt 4 år

den 14 juli. Önskar
Mamma & Pappa & Joel

Mormor & Morfar

Stort grattis till
vår prinsessa

Nellie
på 6-årsdagen den 10/8.
Massa kramar från Leo, 

mamma och Kalle!

Vigsel har ägt rum i
Porto San Giorgio, Italien, 

den 28 juli 2014
mellan Björn Eliasson
och Anna Ottosson.
Paret har nu tagit

namnet Ahlman som 
gemensamt efternamn.

GRATTIS VIGSEL

Katten ”Minuz” för-
svunnen ifrån Valle-
red i Alvhem! Hon är en 
kastrerad och hemma-
kär 7-åring, men kan ha 
blivit mycket skrämd 
pga jaktskott i närhe-
ten av sitt hem och 
revir. Hon har ett svart 
halsband med silver-
tråd, men kan givetvis 
ha tappat detta. Ögon-
färgen är bärnsten/ljust 
gyllenbruna. Hon är liten till växten och ser ut som en ung-
katt. Hon sågs senast i Marieberg, Alvhem 18/7 & Höne-
bäck, Lödöse 27/7 och Hältorp, Lödöse den 30/7. Om du 
sett henne – snälla hör av dig!  All information är av vikt! 
Ring till nummer: 0303-23 30 40 eller 0735-28 48 88.

Försvunnen i Lid 
Skepplanda. På kvällen 
22 Juli gick vår katt 
Astrid ut och efter det 
har vi inte kunnat hitta 
henne. Hon är en lång-
hårig svart sköldpadda, 
var för tillfället rakad 
på bakkroppen. Hon är 
chippad. Har någon sett 
henne eller vet vad som hänt – ovissheten är värst!
G. Larsson tel. 0303-33 71 07 / 0706-36 07 42

BORTSPRUNGEN

Sommarens finaste rosor ges till alla våra föreningsmed-
lemmar som med äkta engagemang bidrog till att göra vår 
ungdomscup till den fantastiska upplevelse det blev för 
alla besökare på Sjövallen. Vilket team! Några extra rosor 
ges till våra vänner på Zcooly, ius och Prové samt klanen 
Wadström. Er insats har verkligen lyft arrangemanget och 
föreningen. Ahlafors IF

All eventuell uppvaktning på min födelsedag undanbedes 
vänligen men bestämt.                      Alf Johansson, Hålanda
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