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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. Allt 
av intresse, mindre defekter ej 
hinder.
tel. 0728-76 29 09

Bilar och husvagnar köpes.
Fr. 500-50000 kr. Allt av 
intresse, även def. Hämtas kont.
tel. 0737-61 44 78
el. 0737-42 90 92
el. 0303-127 62

Plastbåt 4-6 m. Gärna lite "gör 
det själv" skick. Med eller utan 

motor. 
tel. 0737-36 19 71

SÄLJES

Volvo 740 -88 gul i fint skick 
säljes.
tel. 0702-60 08 25

Bra fönster 3st 2 luft H 140 B 
130 med persienner och foder. 
4st 1 luft H 120 B 60 säljes billigt.
tel. 0303-74 40 44

Herrcykel 26" Skepplanda. 9 
växlad. 300:-
tel. 0706-59 53 90

Barnkärra, 900:-.
Resebarnsäng 200:-.
OrbiTrac träningscykel, 600:-.
tel. 0303-74 10 25
el. 0762-70 25 99

Diverse säljes. 3st spånskivor 
nya. Kompostkvarn. Ikea-skåp i 
bok. Ikea litet soffbord. Skinn-
ställ herr str. 46-48. Diverse 
damkläder. Solstol -ny. Kanot. 
Häcksax Husqarna. Priser kan 

diskuteras.
tel. 0704-59 10 63

UTHYRES

2:a på landet. Nybygd lägenhet 
med öppen planlösning, 60kvm. 
3 km från Älvängen centrum. 
Inflyttning 1:a sep.
tel. 0707-87 70 15
el. 031-76 24 067

Ö HYRA

Hus gärna lantligt läge i norra 
Ale av skötsam trädgårdsintres-
serad man.
tel. 0706-29 56 97

Önskar hyra lägenhet 3 rok 
i Älvängen med omnejd av en 
skötsam liten familj med ordnad 
ekonomi. Allt av intresse.
tel. 0733-60 41 21
ann8@live.se

SÖKES

Frammåt kille på 15 år söker 
sommarjobb under hela somma-
ren 2013 i Ale eller GBG. Jag har 

goda kunskaper och referens 
från lantbruk, traktorer, gräs-
klippning. Ser fram emot att just 
du företagare hör av dig så vi 
kan träffas.
tel. 0705-26 23 80
el. 0705-26 23 90

ÖVRIGT

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

Lösöresauktion. Lördagen den 
29 juni kl 13.00 på Ivar Arose-
nius väg 2/Göteborgsvägen, Älv-
ängen. Vitt hus med puts/orange 
balkong. visning från kl 11.00. 
Möbler, tavlor, textilier, serviser, 
småsaker, kuriosa från gamla 
Älvängen mm.
Förfrågningar 0303-74 61 65
Fastighetsägarna
Välkommna!

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 
börsenrsensenbbbbböööööörrrrrsssseeeennnnn

llllllllllllllllllllllllllllllllllll
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

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

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. 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

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

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

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

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäkrad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

Excellent Tak
Boka ditt tak nu och måleri. 
Få 15% rabatt, fri offert, fri 
besiktning.
tel. 0708-65 50 21
el. 0739-92 42 99

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

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, 
även pensionat. Passa på att 
klippa/trimma er hund samtidigt 
då hunden är hos oss. Vi har trim 
med utbildad personal. Alltid bra 
priser och bra service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

Älvdalens bil köper nyare bilar 
kontant.
tel. 031-98 08 90

S optimal städ, Bohus
Erbjudande på hemstädning just 
nu för 320kr/-50% Rut-avdrag. 
Flyttstädning från 15kr/kvm.
tel. 0705-41 41 50

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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Lilla goa glada
Lilly Lööf

fyller 1 år den 15/7
Kram Farmor & Farfar

Oscar
29 juni

Inte så lätt att hålla reda på 
10 barnbarn både stora och 

små. Så nu får vi räkna
att vi är helt säkra

 på hur mycket fyller du.
10, men 9 år är det ju.

Mormor älskar och
grattiskramar dig

Grattis
Ebba

på din 1-årsdag 28 juni
Farmor & Farfar

Grattis vår älskade Pilla
som fyller år 26 juni

önskar vi i Hältorpslyckan

Grattis
Rebecca på 2-årsdagen 

den 26 juni och Oliver på 
7-årsdagen den 7 juli

Mamma & Pappa

Madeleine L-Kangas
Vi vill gratulera dig på din 18-års dag 7 juli.

Vi höjer våra glas och ropar hurra hurra!
Grattis bästa dotter/storasyster. Vi älskar dig.

Puss & kram. Mamma & pappa, Mathias
Trevlig sommar på dig!

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Pia i Uspastorp

Grattis
Magnus Wennerlund

Lillpojken fyller 40 år
30 juni. Kramar från

Mamma & Elis, Tomas, 
Håkan & Frida
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