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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

Presentkort köpes. Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum. 

Ring 0735-01 45 63

UTHYRES
Lägenhet uthyres 3 km norr 
om Skepplanda mot Hålanda, 

lght är på 35 kvm.  
Ring 0704-15 55 33

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor 
och mindre möbler m.m. 
Till kanonpriser.
Tel. 0761-74 30 99

Julerbjudande, 30% på sprut-
ning av kök, även på nytill-
verkning av köksluckor, ring 
för fria hembesök och kost-
nads förslag, F-skatt finns. 
Tel. 0760-74 86 95

BORTTAPPAT
Borttappat ”Silverhänge” 
i Nödinge centrym.  
Har du hittat det. 
Ring mig 0303-74 91 98

SÖKES
Dagmatte. Pensionär sökes till 
cockerspanielflicka, glad och 
snäll. Mot ersättning några 
dagar i veckan i Älvängen 
med omnejd. 
Tel. 0303-74 70 12, 
0737-73 12 88

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, 
snöskottning, 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

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

Hundar & Nyårsraketer
Glöm inte att boka in er hund 
på Nyårsafton, så den slipper 
alla raketer. Ring Stina på 
0709-562656, www.
doggiedog.se

Antikmålning av möbler
Ny butik måleri i Göta 
Granv,1 (vid Veterinärsta-
tion ). Boka målning före nyår 
och få 25% rabatt. Rådgiv-
ning inom heminteriör/sty-
ling, köper, värderar, tömmer, 
städar.
Kontakta Kerstin 
0707-74 15 87 
www.vintageantikmaleri.se

Stort grattis till Linda
som fyller 40 år den 23/12.

Hipp hipp hurra!
Stor kram från familjen

GRATTIS

Katten Minuz fortfarande 
försvunnen från Alvhem, 
efter jaktskott den 12/6. 
Ögonvittnen till händelsen 
finns.

Färg: Tigrerad från svart till 
beige. Vit nos, bröst o beige/
vita partier på magen. Ålder: 
7 år. Kastrerad hona. Ögon-
färg: bärnsten/ljus brun. Vita 
tassar och ½ bakben. Små svarta tofsar på öronspetsarna.
Ovissheten gör, att det inte går att sluta leta - precis som 
hoppet! Och tack vare alla er som hört av sig till mig, och 
som engagerar sig i sökandet efter vår lilla kattflicka - så 
finns detta hoppet kvar. Tack för alla bilder från er mobil-
kamera, det har underlättat sökandet något fantastiskt! 
Jag vill säga ett riktigt varmt tack - och önska er alla en 
riktigt fin juletid, och ett Gott Nytt 2015.

Med värme, Minuz matte. 
Om ni ser henne igen, eller vet något,

-snälla ring: 0303-23 30 40 eller 0735-28 48 88.

BORTSPRUNGEN

UNDANBEDES TACK

FÖDDA

Den 30/10 gjorde 
Jennifer våra liv 

ännu mer underbart.
 Lyckliga föräldrar 
Joel och Josefine

All eventuell uppvaktning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes vänligen.

Kurt Gerke
Skepplanda

VECKANS ROS

Veckans ros till Nödinge 
vårdcentral. Ett stort tack 
för vänligt bemötande (35 
ggr). Ni är underbara. 

God jul o Gott nytt år 
Ingegerd Gerke

Ja mon hon leva
sjunger vi till vår goa Eva!

Av gratulanter kommer
det att krylla

när Du på julafton
65 ska fylla!

Vi önskar Dig en God Jul 
och att födelsedagen 

blir riktigt kul!

Grattis 
Ingegerd Ludvigsen

Efter 42 år som lärare
i Göteborgs stad
är nu tiden inne, 

arbete är blott ett minne.
Din Familj

Ett varmt tack till Ann, Len-
nart, Rebecka och Athra 
på Älvängens Öppna För-
skola för ert trevliga bemö-
tande och fantastiska enga-
gemang. 

Charlize, Noelle 
och Marielle

Till den underbara perso-
nalen på Backaviks äldre-
boende! Och tack för ett 
mysigt Luciafirande, Önskar 
er alla en riktigt God Jul!

Aina med anhöriga

Jag tänker skicka en jul 
hälsning till Alekuriren för 
att dom gjorde ett bra jobb 
och jag skulle gärna önska 
er alla Ett riktigt god jul och 
gott nytt år!
Önskar Hanna Eriksson 

och Sebastian Sädås

ÖVRIGT

All eventuell uppvaktning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes vänligen.

Eva Margaretha Rhodén
Alafors

FÖDDA

En glad skit redan på BB!
Vår fina Sigge kom till 

världen torsdagen 11/12.
Lyckliga och stolta 

föräldrar Ann-Sofie Lindberg 
och Peter Dahlgren
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