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KÖPES

Bil köpes 95-10, allt av 
intresse. Mindre defekter, ej 
hinder. Ring för snabb smidig 
affär. Hämtas
tel. 0768-85 85 33

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bil köpes. 95-08. Allt av 
intresse. Mindre defekter ej 
hinder. ring för snabb smidig 
affär.
tel. 0762-06 62 58

Bilar köpes fr. 500-50000 
kontant. Allt av intresse, även 
husvagn. Hämtas. 
tel. 0303-127 62

el. 0737-42 90 92
el. 0732-49 85 16

Önskar köpa äldre Nintendo 
(Nes 8-bit). Är intresserad av det 
mesta: spel, tillbehör, kartonger 
med mera.
tel. 0735-93 97 49

SÄLJES

Gillar du heminredning?
Jag säljer heminredning via 
hemparty hos dig eller om 
ni är ett gäng som vill komma 
hem till mig på en visningom 
minst 6 personer är ni välkomna 
att höra av er. Jag säljer produk-
ter från zelectedbyhouze.se
Catrine Lorensson
tel. 0761-30 06 98

Hösilage i rundbal. Väl förtor-
kat, analyserat. 320:-/bal.
tel. 0704-15 02 10

Hö i rundbal, ca 170kg. 250:-/bal
tel. 0704-15 02 10

Kyl & frys. Husqvarna. Höjd 
180cm. 500:-
tel. 0735-78 94 88

Träbåt renov.objekt. 5,5 x 1,75. 
Säljes billigt.
tel. 0303-33 90 35

Sadlar stübben dressyr 17,5", 
1400. Bomfri Knigth Barebac, 
3500:-
tel. 0737-80 68 91

Ö HYRA

Önskas hyra gård, hus, radhus, 
lägenhet eller annat utav gift 
rökfritt par i 45-års åldern med 
litet barn. I Ale, Kungälv och Ste-
nungsund. Längre eller kortare 
period kan diskuteras. Gärna 
inflyttning 1 november.
tel. 0705-67 54 44

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 

Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Bytesdagar för barnartiklar. Ale 
gymnasiums bamba. Lörd 29/9 
kl 10-15, Sönd 30/9 kl 10-13. För-
säljning av beg. kläder, skor, vin-
tersport, leksaker, spel, böcker 
mm. Söndag rea 50% på det 
mesta. 
Välkomna att fynda!

Mindre firma har garage rens-
ning vid Holmevattnet i Hålanda. 
Lördag 29 september. Elborr-
maskiner: sågar, elsvets, moss-
rivare, sug o blåsmaskin, grova 
kättingar, domkraft, kättingtalja, 
slipsten, butiksvåg, elektrolux 
hushållsassistent, gamla yxor o 
hyvlar, elkabel ca 75m, mm.
tel. 0520-66 80 18

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 30/9, 
29/10, 28/11, 28/12. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

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.

Pr
yl

bö
rs

en
 p

ub
lic

er
as

 ä
ve

n 
på

 w
ww

.a
le

ku
rir

en
.se

Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska Överraska med en annons!med en annons!

pryl prylpryl 
börsenrsensenbbbbbööööööörrrrrsssseeeennnnn

lllllllllllllllllllyllllllllllllllllll
bör

p yprylprylpryl
b
y

bb
yy

börö
y

bbbbbbörööööörrbbbööööörrrrrs

 

Hyr65plus.se - 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

Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% 
på arbetskostnaden. 
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Juristfirman Madsen Law 
erbjuder både privatpersoner 
som företagare juridisk 
rådgivning. Vi arbetar med 
bland annat familjerätt, 
affärsjuridik och fastighetsrätt. 
För mer information besök: 
www.madsenlaw.se eller
tel. 031-79 96 159
Vi erbjuder alltid en timmes 
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

Skrotbilar köpes och hämtas 
även lastbilar och traktorer. 
Kontant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

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

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

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. STÄNGT TOM 8/10 
Öppettider: Mån-Fre: 16-18, 
Lörd: 10-13.  Återförsäljare för 
Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 
10. Sväng in vid Utby maskin/
röda korset ner mot 45:an.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

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 

Sprutlack av kök
Fräsning: dekorspår, 
nytillverkning av köksluckor. 
F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

Äntligen är hösten här!
Vi utför alla förekommande 
Trädgårdsarbeten. Ni kan 
njuta av grillen och kaffet 
i lugn o ro. Boka en tid för 
kostnadsfri konsultation av Er 
trädgård. Enstaka jobb eller 
hela säsongen. Fast pris eller 
löpande.
CJ ENTREPENAD
tel. 0768-81 60 10

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

Företagare. Vill ni få hjälp 
med att städa ert kontor eller 
trapphus? Från 2 kronor/m2. Vi 
hjälper er även med städning av 
kök/matsal, omklädningsrum/
duschar, tvättstugor mm. Begär 
offert. Vi har kollektivavtal. 
Besök gärna vår hemsida,
www.aleshemstad.com
Godkänd för F-skatt
ALEs Hemstäd
tel. 0735- 57 77 50

Vi fixar allt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som 
smått.  Låga priser. Använd 
ROT/RUT avdrag 50%. F-skatt & 
försäkring finns.
tel. 0765-76 17 29

Önskar du städhjälp?
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

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

Behöver du en ” hustomte”?
Fixaren Ulf kan hjälpa dig med 
det mesta  som rör hus och 
trädgård. Referenser finns. 
ROTAVDRAG
tel. 0769-41 09 02

Behöver du hjälp med 
vardagsskötseln av din hund? 
Jag badar, klipper, trimmar, 
klipper klor och hjälper till med 
det som behövs för att din hund 
ska må bra! Jag har min trim 
Dog'n'Horse i Lödöse.
Ring Eva och boka tid!
tel. 0761-88 44 12

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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Grattis
Saga

på din 4-årsdag.
Jättemånga kramar från 

Farfar och farmor i Hallsberg

Elli
5 år 27/9

Grattis och många kramar 
från Farmor & Farfar

Jennie Kornesjö
Nödinge fyller år den 5/10

även hennes mamma
Marie den 8/10.

Grattis från Farmor-Svärmor

Grattis
Hugo

9 år 28 september
önskar

Mormor, Morfar,
Moster, Morbror, Elias, 

Wilmer & Alma

Grattis till vår underbara
Jessica Alexandersson

på din 8-årsdag
den 14 september

önskar familjen

Grattis till prinsessan
Elli

som fyller 5 år
den 27 september.
Kram från Mormor

Efterlysning

Micke är en stor rödrandig katt som försvann från 
Grönnäs fredag 7/9 på em. Han kan vara på väg hem till 
Kåretorp,Sjövik. Om ni sett honom ring 0703237551 
eller 0703150632. Hittelön!

Veckans ros 
Veckans vackraste rosor till Ove Hellman i Gunntorp som 
även i år har klippt gräsmattan vid Missionskyrkan, samt till 
"scoutfarfar" Sten Olsson i Slittorp för hjälp med staketet 
utmed vägen. Stort tack!               "Vännerna i missionskyrkan"

Veckans ros till Kurt i Nygård för den trevliga festen.
"Gamla korkarbetare"

Övrigt
SÖKES. Per-Olof från Titanic, före detta sångare och 
kompgitarrist söker organist eller dragspelare från 40 år och 
uppåt för spelningar på bröllop, fester och annat. Ej hård-
rock.

0732-48 87 91 el. 0739-12 57 91
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