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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

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

Hyvelbänk samt 
snickeriverktyg 
Tel. 0736- 95 83 83

Lövved säljes. Ca 2,5 kubik-
meter/lass. 1200:-, lastat och 
klart. Låna kärran och kör 
hem. Nygård. 
Tel. 0706-08 62 99

KÖPES
Plastbåt ca 4-6 m. Gärna i lite 
”gör det själv-skick.” Med eller 
utan motor. Ev. aluminiumbåt.
Tel. 0737-36 19 71

ÖNSKAS HYRA
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 hyrköpa, 
omgående! 

Mvh familjen 0708-71 66 59

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 

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

Har du fallfrukt?
Jag är intresserad av att 
plocka både fallfrukt och från 
träden. Päron, äpple och plom-
mon är av intresse. Såklart 
kommer vi att vara rädda om 
din mark och växter. Tack.
Tel. 0704-10 04 44

Önskar vinterförvaringen av 
3 st. MC med fritt tillträde. Ej 
mekaplats, bara vinterförva-
ringen.
Tel. 07080-80 17 69

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

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

FÖDDA

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

Antikmålning av möbler 
antikmåleri.se NY butik, Gran-
vägen 1, Göta. Rådgivning 
inom Heminteriör/styling 
www.vintageantikmaleri.se 
köper, värderar, tömmer. 
Kontakta Kerstin 
0707-74 15 87

Vår Partyprinsessa
fyller 40 år 10 nov

Grattis från
mamma och pappa

GRATTIS

Världens bästa pappa 
Björn Liljeblad! 

Grattis på din första 
fars dag. Vi älskar dig! 

Pusskalas från
Theodor och mamsen

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
Sofie Ahlin

till din doktorshatt!
Önskar kompisarna

VECKANS ROS BORTSPRUNGEN

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

Philip London Oddhammar!
/Farbröderna

Dagens ros till ”Tis-
dagsklubben” i Starr-
kärrs Bygdegårdsfören-
ing som ordande med den 
spännande och skräm-
mande spökpromenaden i 
Prästalund i fredags på Hal-
loween, med ett efterföl-
jande disco i Bygdegåden.
Ett fantastisk jobb som 
gjordes  och med vilken 
glädje. Stort tack från en 
spökvandrare.

Spökvandraren 
Maj-Britt Lundberg

VECKANS RIS

Årets största och fulaste 
ris till ”Pumpatjuvarna” 
på Halloween. Hur kunde 
ni stjäla vårt barnbarns 
pumpa, som hon fick ha 
bara en dag. Ni är nog så 
dumma att ni inte fattar hur 
ledsen hon blev. Det var 
inte ”bus” utan stöld. 
Fy skäms!

Finne från Klockarevägen

TACK

Ett stort TACK till alla mina 
arbetskamrater och till 
Skepplanda pastorat för 
uppvaktningen vid min 
pensionering.

Christina Eliasson
Välkommen till värden 

lillebror Björn 
önskar Atle, Mamma, Pappa, 

Mormor och Morfar

Katten ”Minuz” försvunnen 
ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och 
hemmakär 7-åring, som 
förmodas blivit mycket 
skrämd av ett jaktskott i 
närheten av sitt hem den 
12/6. Bär svart halsband 
med silvertråd (om ej 
tappats). Ögon är bärstens-
färgade/gyllenbruna. 
Vita tassar och ½ bakben. 
Om Du sett eller vet något 
– snälla hör av Dig! All info 
är av stor vikt! 
Ring: 0303-23 30 40 eller 
0735-28 48 88. Hittelön!

Bortsprungen katt
Stor gråmelerad katt med 
rött halsband bortsprungen 
från Wetterströms Hage i 
Skepplanda.

tel. 0760-42 55 10

Fy för hyresvärdar, som 
inte gör, någonting, bara 
"konstaterar detta med mig" 
då jag har fått in en mus alt 
råtta, som lagt sig att dö i 
min vägg. Odören är olid-
lig och det tar ca 2 veckor 
för en mus och upp till 5 
veckor om det är en råtta, 
med denna fruktansvärda 
stank.

Lena Bergström Boende 
hos Alebyggen i Nol
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