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KÖPES

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

Bilar köpes 500-50000 kr. Allt av 
intresse äv def. Hämtas kont. äv hus-
vagnar.
tel. 0737-61 44 78
el. 0737-42 90 92
el. 0768-73 27 84

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Betesputs, harv och 2-skärig plog 
köpes till Buster 320. Ring Arne
tel. 0706-30 34 60

SÄLJES

Nols billigaste etta. Hyra 1634 / 
mån. Ledig 1/11. Pris 370 00 kr.
tel. 0763-15 99 90

Ved säljes. Björk och blandved.

Event. transport kan ordnas.
tel. 0706-61 05 49

Bostadsrättslägenhet i Bohus. 
Välplanerad vån 1/3, 56m2. Nyre-
nov allrum, hall, badrum, fibernät. 
Dubbla förråd, stora gemensamna 
ytor. Bastu och relax. Ekonomisk 
och stabil förening. FInns även på 
Hemnet.se.
tel. 0736-22 76 78

Välvårdad dubbelsäng (160) med 
sängram, gavel och två sängbord i 
körsbärsträ. Bör hämtas med släp 
eller lastbil. Pris 500:-.
tel. 0708-33 63 04

Soffgrupp i skinn. Soffa + 2 fåtöl-
jer 1500:-. Pelarbord + 2 petit point-
stolar, 500:-
tel. 0733-32 87 79

Hörnsoffa, lite vinklad, 4 sitsig, 
beige plysch. Pris 900:- el bud.
tel. 0702-52 71 12

Britax Bilbarnstol 0-25kg, 375:-.
tel. 0709-39 69 46

Bikupor med tillbehör. 

tel. 0739-62 88 10

UTHYRES

Små hus på landet uthyres
Två rum och kök om ca 52 m2 boyta. 
Bi utrymme om ca 15 m2 plus garage 
som kan värmas upp ingår.
tel. 0733-33 09 06

SÖKES

Positiv yngre tjej el. kille för 
extrajobb på gård i Älvängen. Gärna 
med körkort, bil finnes. Lite träd-
gårdsarbete och övrigt. Kvällar och 
helger.
tel. 0737-58 90 39
el. 0303-74 62 70

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, möbler 
m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Välkommen på loppis i Nols Folkets 
hus lördag 5 oktober kl 10.00 - 14.30. 
Vi kommer att ha en liten servering 
med korv och fika. Bokning av bord: 
Johanna 0709-18 92 59. Kostnad 

130:-. Varmt välkomna!

Bytesdagar för barnartiklar! 
Lör. 5/10 kl 10-15. Sön. 6/10 kl 10-13. 
Ale gymnasiums bamba, Ale Torg, 
Nödinge. Försäljning av beg. kläder, 
leksaker, vinersport, böcker mm. 
Välkomna att fynda!

Oktoberutställning. Utställning Pil-
flätning Charles Granström. Ale Slöj-
dares föreningslokal Trastv. 1 Nol. 
Öppet alla lördagar 11-14.
Välkomna!

Borttappad svart plånbok utanför 
Netto i Älvängen. Ring
tel. 0704-64 68 84

FÖRELÄSNING OM HÄSTTAND-
VÅRD!
Vet. Istvan Gere kommer till oss på 
Östergårds Ridlubb sönd.13/10, kl. 
12-14.  Är du intr. att komma? Anm. 
till: info@ostergardsridklubb.se. 
Pris: 150;- medl. 100:- junior. Icke 
medl: 200:-.
Mer info om bet. mm finns på vår 
hemsida: www.ostergarsridklubb.
se eller Facebook! VÄLKOMNA!

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!

KÖKÖPEPESS

pryl prylpryl 
börsenrsensenbbbbbööööööörrrrrsssseeeennnnn

llllllr lllllllllllllylllllllllllllllll
bör

p yprylprylpryl
b
y

bb
yy

börö
y

bbbbbbörööööörrbbbööööörrrrrs

 

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

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. Använd RUT-avdraget, 
50% på priset. Innehar F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

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

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

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

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 mm
tel. 0303-103 60
Ulf Österman

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, Flyttstäd 
och förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

PMO Däck & Bilservice
Vi utför service, byten av 
bromsar & avgassytem. Även 
försäljning av däck, begagnade 
delar till Volvo och Renault.
tel. 0706-05 14 26
el. 0728-72 63 24

Service el hushållsmaskiner, 
spis, alla fabrikat. Jour, 
lång vana, lågpris, fri resa, 
reservdelar. Spara annonsen. 
Ring för råd eller rep. 
tel. 070-658 20 29

Hovslagare finns ledig
för nya uppdrag
Utbildad vid Biologiska 
Högskolan Skara.
Innehar F-skattsedel.
Carolines Hovslageri
tel. 0703-300 300
www.carolineshovslageri.se
www.facebook.com/
carolineshovslageri

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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Flickorna på Humlegången 
i Nödinge fyller år

Jennie 5/10
Marie 8/10

Grattiskramar från
Farmor Louise

Ellen 1 år
Gratis våran lilla prinsessa

kramar från
Farmor & Farfar

Ett jätte grattis
till vårt "goa" barnbarn

Elliot
som fyller 8 år
den 3/10 -13

Krammar i massor från
Famor & Farfar

Övrigt
Bortsprungen! Har någon 
sett vår lilla perserkatt som 
försvann den 27 Juli. Han 
är grå-vit, silvershaded och 
försvann i området Djupe-
vik-Mollsjön. Har ni sett 
eller hört något som stäm-
mer in på denna beskriv-
ning. Ring Barbro

0706-98 15 15

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Eskil Carlsson, Gullsäter

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen men bestämt.

Bengt Bengtsson

Veckans ros 
En stor bukett rosor till 
våra snälla grannar Göran 
och Eva Lundkvist som i ett 
halvår hjälpt oss med rull-
stolen så att jag har kunnat 
komma ut.

Ulla & Klas

Jag vill speciellt tacka Rolf 
och Eila Linné för deras 
vänskap som har hållit i ur 
och skur. Dom har visat vad 
äkta vänskap är, och stöt-
tat mig när jag har haft det 
jobbigt under lång tid. Så 
vill jag också tacka alla mina 
goda vänner på Stick Cafe 
89:ans Shop, ni är under-
bara!

Lenita Kangasmetsä

Grattis
Saga

på 7-årsdagen 2 oktober
från Famor och Farfar

Nyförlovade!
Älvängen 20130928

Grattis Hanna
och Sebastian!

Ni är som gjorda för varan-
dra, glada och goa!

Lycka till! Från oss alla på 
redaktionen

Jocke
från Tokatorp 40 år!

Bättre än hela SSU.
Bättre än John Travolta.

Bättre än Waldegård.
Bättre än Stig H.

Bättre än Hans Holmér.
Bättre än Mölndals Energi.
Bättre än Svenska Kraftnät.

Bättre än Ericsson.
Lite bättre, lite roligare, hur 

svårt kan det va?
Vässa formen, lördag 12:e, 
smäller det i huvudstaden!
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Vinnare
Lottvinnare på loppmarknaden i Starrkärrs bygdegård, 
lördag 28 september. Blåvit lott: 1:a pris nr 91, 2:a pris nr 49, 
3:e pris nr 84.Vinster som ej avhämtats före 1 november till-
faller föreningen. Ring 0708-745125 före avhämtningen.


