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KÖPES

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

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. 0303-127 621

Hjulhacka köpes.
tel. 031-22 73 27

SÄLJES

Mopeder årsm 59-60. Monark 
& Crescent i bra körbart skick. 
Styckpris 3200:-. Motordriven 
gräsklippare 450:-.
tel. 031-98 18 43

Vinglas + likörglas. 12st av 
varje + karaff av orrefors hel-
kristall. Carl von Linne serie 
säljes till högstbjudande. Lägsta 
bud 10 000:-
tel. 0707-15 31 48

Elektrisk höj & sänkbar säng 
105x200 m. bäddmadras, massa-
gestol svart skinn m. fotpall helt 
ny, höj & sänkbar snurr datastol. 
Finns i Nol. Gert
tel. 0704-77 18 56

UTHYRES

Byggnadsställningar uthyres & 
monteras.
tel. 0703-40 74 52

Ö HYRA

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

Hus önskas hyra tillsvidare i 
Ale med omnejd, lantligt, gärna 
vid skog, av familj med två ton-
åringar och två hundar. Minst 
tre rum o kök, maxhyra 7000 kr
tel. 0704-82 02 81

ÖVRIGT

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

Hälsomässa den 10-11 aug.
Backamo Lägerplats, Ljungskile.
Lörd. 10-22. Sönd. 10-16.
Info: www.andhämtning.se

Loppisprylar till Damme-
kärrs marknad mottages tack-
samt torsd 22/8 på Dammekärr 
mellan kl 17-20 eller enligt ök
tel. 0730-35 33 94
el. 0303-33 86 13

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!

ÖKÖPESS

pryl prylpryl 
börsenrsensenbbbbböööööörrrrrsssseeeennnnn

lllllllllllllllllllyylllllllllllllllll
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

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

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. 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

Valpkurs med start i aug/sept
Utbildad och erfaren instruktör.
Inhägnat område ca 3 minuter 
från Ale Torg. Kursen är 6 ggr på 
vardera 2 timmar.Vi grundlägger 
en god relation mellan nund och 
förare, tränar inkallningar, provar 
på att spåra mm.
Mer info www.rapports.net 
eller 073-5007078
Godkänd för F-skatt.
Monica Henriksson

Hundpromenad i Ale & Kungälv.
Jag kommer hem till er och
rastar er hund. Ring Stina för 
priser på
tel. 0709-56 26 56
www.doggiedog.n.nu

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
Nathalie

på 3-årsdagen
önskar

Mamma, Pappa & Emilia

Guldbröllop
Boris & Margareta 

Lämned
1 december 2012
Yvonne & Bosse 

Andersson
3 augusti 2013

Laila & Lennart
Hall

21 december 2013
Grattis!

Tänk vad tiden går, nu fyller även lille
Pinnen 40 år

och hans meritlista är det få som klår:
Ahlafors IF, Kilanda IF, Nödinge-Nol, Skepplanda BTK, 
Lilla Edets IF, Ale Innebandy, Skår IBK, Europas Flugor
– och inte minst Alekurirens förstauppställning i 15 år,

där det blivit många "guldmedaljer" genom åren...
Stort grattis!

Kurrarna

Grattis
Anna Karlsson

i Alafors på
13-årsdagen 29 juli önskar

Mormor och Morfar

Stort grattis till
mina föräldrar Rolf och 
Britt- Marie Hultman 

som firade 50-årig
bröllopsdag den 14 juli!

Kram Christine

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Pia i Uspastorp

Födda 
Välkommen

Vidar
29 juni 2013

Alva & Stinas lillebror,
vår son.

Matthias & Monica Skånberg

Tack för all uppvaktning 
på min 75-årsdag, till min 
familj, grannar och vänner!

Arnold Thomsen, Skepplanda

Ni underbara i Alafors 
hemsjukvård, på rehab och 
kommun som fanns till för 
min man Håkan Hallgren 
med fru, utan er alla hade 
vi/jag aldrig klarat av det. Så 
tusen tack och många varma 
kramar till er alla ni är fan-
tastiska, det är så här vården 
ska fungera, jag vill även 
sända ett tack till räddnings-
tjänsten. Trevlig sommar till 
er alla. Kram

Rose-Marie

Tack

Veckans ros 
Veckans ros till Markus, 
Jessica, Elin, Julia som bjöd 
hem oss. Vi hade en jätte-
trevlig dag med traktorerna, 
fåren och mycket mer. Väl-
digt uppskattat av dagbar-
nen & dagbarn.

"Vårdarna i Skepplanda"

Till min helt underbara 
fästmö Ryneé Råhult på 
Netto i Älvängen. Vad 
skulle jag gjort utan dig? 
Älskar dig jättemycket.

Lamar

Veckans ris 
Mycket dåligt bemötande av 
personalen i kiosken Bohus 
Centrum. Andra gången jag 
blir illa bemött av Er, har 
hört många fler som blivit 
dåligt bemötta, fått tykna 
svar av Er. Antingen tycker 
man om sitt jobb eller så får 
man byta. Om ingen bätt-
ring sker får Vi hoppas på 
ny personal som värnar om 
sina kunder!
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