
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 beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon 
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ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

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

Bil köpes från årsmodell 

98-13. Allt av intresse. 
Tel. 0762-09 77 31

Danska Sjöstensplattor 
50x50. Begagnade.
Tel. 0303-22 95 34

Lägenhet köpes 1:a i Nol 
med omnejd. Ev hyres! 
Tel. 0733-74 41 14

SÄLJES
Torr svensk björkved, 
60 liters-säck 100:-, fri 
leverans inom Ale kommun. 
Även blandved finns där 
transport kan ordnas. 
Tel 0706-59 50 84

ÖNSKAS HYRA
Äldre par önskar hyra 2-3 
rum och kök snarast. Gärna 
Älvängen eller annat läge i 
Ale Kommun, helst nära till 
buss eller pendeltåg. 
Tel. 0730-72 97 30

Vi är en liten familj på två 
vuxna och två barn. Vi söker 
pga barnomsorg i nödinge, nu 
också en bostad där för längre 
period och omgående! Vi är 
skötsamma, rökfria, djurfria 
och har ordnad ekonomi med 
fasta jobb. Inga betalnings-
anmärkningar. Söker bostad 
att HYRA, KÖPA eller HYR-
KÖPA OMGÅENDE!! 
Mvh familjen 0708716659

Skötsam familj med liten hund 
önskar hyra en 3:a eller 4:a i 
Älvängen. Vi har ordnad 
ekonomi, röker inte och kan 
lämna goda referenser. 
Vid intresse var snäll ring 
0720- 49 94 39

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Även målning och tapetsering 
utföres. Pensionärsrabatt.
Tel. 0761-74 30 99

Fina kattungar 12-14 veckor 
önskar komma till nya 
goda hem. 
Tel 33 82 49

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: 
Alekuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag 
veckan innan publicering.

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 + rutavdrag. 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
tel. 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 

m.m. tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias Hemstäd Hemstäd, 
fönsterputs, flyttstäd och 
förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
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

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

Bygglovsritningar och 
kontrollansvarig 
tel. 0739-25 83 14

Trött på pappersarbete?
Jag hjälper dig!
Bokföring, momsredovisning, 
avstämningar, deklarationer, 
bokslut, budgettering & 
ekonomisk rådgivning.
Välkommen att kontakta mig 
för mer information!
Agneta Lajpold Ekonomi- 
och redovisningskonsult.
tel. 0702-29 44 88
jodka@telia.com
Innehar F-skatt.

Steffes båt & trailerservice.
Släpkärror köpes och 
säljes. Nya och begagnade. 
Reperationer, reservdelar 
alla märken, besiktningar, 
däckservice.
tel. 0303-939 66
www.steffes.se

Företag! Vi erbjuder flexibel 
bemanningslösning vid 
behov. Kungälv och Ale 
kommun. Ålder eller avtals-
pensionärer med olika 
kompetenser som vill 
och kan arbeta. 
veteranpoolen.se 
tel. 0303-587 20

Se på ditt hem med nya ögon
Feng shui ger glädje och 
inspiration. Kontakta 
Monica Nylén, auktoriserad 
feng shui-konsult, för en 
konsultation eller föreläsning 
om hur du med enkla medel 
kan skapa harmoni och 
balans i ditt hem. 
www. maximafengshui.se
Tel: 0705-40 60 01

Hundpensionat i Bohus. Glöm 
inte att boka in semester i 
hemma miljö för er hund. 
Ring Stina på 0709-562656, 
www.doggiedog.se

Överför dina gamla filmer 
till DVD. Har du gamla filmer 
Super8 och Dubbel8 eller 
videofilmer/band VHS, S-VHS, 
VHS-C, Hi-8, Video 8 eller 
miniDV så överför vi dessa 
till DVD för riktigt bra priser. 
Överföring av videoband 
kostar endast 75kr/st inkl. 
DVD-skiva och fodral.
www.bkgmedia.se 
Tel 0706-74 16 69

Städ på era villkor.
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

Stort grattis till
Anette

på födelsedagen den 9 nov
Pussar och kramar

från familjen

GRATTIS

Vår underbara tjej fyller 
3 år den 10:e november

Många kramar från 
Mamma, pappa,
farmor, farfar,

mormor & morfar

Grattis Wilmer 6 år 10/11 
önskar mormor, morfar, 

moster, Hugo, 
mamma o pappa, 

Elias o Alma

ÖVRIGT

BRODERIUTSTÄLLNING
Med fantastiska bilder av 
Eva Wennroth i Ale slöjda-
res lokal Trastvägen 1, Nol, 
lör kl 11-14 25/10-29/11 
(ej 1/11). VÄLKOMNA!

Grattis Elias 8 år 7/11 
önskar mormor, morfar, 

moster, Hugo, 
mamma o pappa, 
Wilmer o Alma

Våra tjejer fyller år!
Stort grattis Engla
på 8-årsdagen och

Felicia på 13 årdagen!
Stor kram från hela släkten

UNDANBEDES

När jag mina år skall fylla,
vill jag ej att ni mig hyllar,
en tanke räcker så bra, 
tack ska ni ha.

Gunilla Kallerholt, 
Lödöse

VECKANS ROS

Veckans finast Rosor till 
Folktandvården Nödinge. 
Varmt tack till All Perso-
nal. Ni har varit fantastiska 
samt hälsning till 
Spec. Tandl Björn Fürst, 
Oralprotetik.

S.L Implantat

Veckans ros går till Psyk-
mottagningen i Älvängen, 
för trevligt bemötande, 
god vård och omsorg.

Nols yngsa 
Arsenalsupporter fyllde 
1 år den 2 november. 
Stora gratulationer, 

Philip London Oddhammar!
/Farbröderna

Grattis vår underbara pojk 
Melvin 4 år! 

Önskar Mamma, pappa 
& Alicia Tusen röda rosor till Marie 

på Älvdalens Begravnings-
byrå i Älvängen! Din hjälp-
samhet, lyhördhet, genero-
sitet, flexibilitet och fram-
förallt medmänsklighet 
hjälpte oss genomföra vår 
otroligt tuffa cermoni. Utan 
din hjälp hade det aldrig 
gått bra. Tack! 

Marie, Sandro, 
Daniella & Jesper
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TACK

Meca Älvängen! Tusen tack 
för servicen och däckbyte 
för min bil. Ni är guld värd, 
till kunden med ”tummen 
mitt i handen!” Nöjd kund 
från Ulricehamn.

Tack Jörgen och son på 
JGES fönster & hustek-
nik AB för ett gediget och 
mycket välbyggt uterum. 
Vi är så nöjda vi kommer 
att rekomendera er.
 Madeleine och Ulf 


