
Grattis Daniel
8 år 12/1

Önskar Mamma, pappa, 
Sara, Mormor & Morfar

Grattis Ebba
som fyller 4 år den 15 jan
Önskar Mormor & Morfar

Grattis kompis, 
så här lite i efterskott...

Grattis våra underbara
Peter Landin

på din 9-årsdag den 18/1-14
Många grattiskramar från
Mamma, Pappa, Martin, 

Robin, Jerker, Ricky 
& Mormor

Massor av grattiskramar
till vår solstråle Alice

på 11-årsdagen
från hela din stora familj

Grattis ”dockan”
Thea Frössling

på 1-årsdagen 3/1-2014
Hipp hipp hurra!

Grattiskramar från
Mormor, Staffan, mostrarna 

Petra, Caroline & Emma  
m. fam, kusinerna Neo, 
Nova, Alfred & Svea

Grattis Colin
på 8-årsdagen.

Pussar & kramar
Mamma, Pappa, storebror 
Liam och resten av familjen

Erika 13 år 14/1
Stort grattis från
Mamma & Pappa

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 beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon  
eller e-mail. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.  
Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

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 köpes 500-50000 kr 
kontant. Allt av intresse äv 
def. Hämtas. Äv husvagnar.

tel. 0737-61 44 78

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

SÄLJES
Vit oxfordsoffa, några fläckar, 

men är tvättbar. Säng, 120x90, 
. Saknar bäddmaddrass. Soffa 
2000:-, säng 500:-. Massage-
bänk, Tarsus, ljusbrun. Något 
sliten vid hålet för huvudet, 
1500:-. Lena
tel. 0707-47 85 73

Skidbox, 800:-
tel. 0303-74 09 24

UTHYRES
Nyrenoverad villa 4 rum o 
kök. Uthyres i Nödinge, Fyr-
klöversgatan i 6 mån ev 
längre. 6000:- /mån. För allt 
(inkl uppvärmning, el, vatten 
och sopor).
tel. 0765-87 49 44

ÖNSKAS HYRA
Litet hus/stuga eller torp 

önskas långtidshyras för per-
manent boende. Jag har 
hundar, så gärna lite enskilt 
läge. Har fast inkomst. Kall-
hyra max 4500:-
tel. 0708-63 78 00

SÖKES
Kvinna 62 år söker prome-
nadvänner för raska promena-
der 2-8 ggr/veckan. Nol med 
omnejd.
tel. 0703-54 72 80

Vi är en tvåbarnsfamilj som 
söker t.f boende i Älvängen p 
ga vattenskada. Vi bor f.t hos 
föräldrar/svärföräldrar i GBG, 
men önkar få närmre till dot-
terns skola, i Älvängen. Vi 
söker boende för resten av jan 
och ev början av feb. Endast 

seriösa svar. MVH Helena
tel. 0707-14 59 07

Marias hemtjänst söker per-
sonal som kan jobba timmar. 
Körkort ett krav. Gärna erfa-
renhet inom städ. Hör av dig 
via mail.
trivshemma@gmail.com

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

Fullmånemeditationer kl. 
20.00 - 20.30  Datum 16/1, 
15/2, 16/3, 15/4, 14/5, 13/6, 
12/7, 10/8, 9/9, 8/10, 6/11, 
6/12. För INFO:
moderjordnatverket@gmail.com

Hyr65plus AB - Använd rotav-
draget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & trädgård. 
Anlita en senior hos oss! Inne-
har f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Hus- och lägenhets-renove-
ringar. Använd rotavdraget, 
50% på arbetskostnaden. Vi 
utför bla. golvbyten, ombygg-
nationer 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 rotav-
draget. Vi utför allt inom bran-
chen. 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 inklu-
sive moms. För mer informa-
tion besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första kost-
nadsfri rådgivning per telefon 
/ e-post.

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

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 stan-
dar 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.  Åter-
försäljare för Interkakel, Stigs 
kakel & FF’s Kakel. Har flyttat 
till Garveriv. 10. Kör lokalkör-
banan vid nya Coop. Skepp-
landa - Älvängen.
tel. 0303-74 60 41
el. 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, snicke-
rier, målning, bokföring, läx-
hjälp mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

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

UA Måleri
Utför allt inom måleri. Använd 
rot avdraget och dra av 50 
% av arbetskostnaden. Väl-
komna att höra av er till oss. 
Vi hjälper er gärna med tips 
och idéer. Kostnadsfri offert.
tel. 0705-25 02 34
Urban

Måleri
Vi utför alla typer av Måle-
riarbeten, Golvslipning o 
lackning av trägolv/trapp, 
Tapetsering, Rot avdrag.
Ring eller maila
tel. 0739-25 98 96
json.entreprenader@gmail.
com

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

Städ på era villkor
Det är vi som utför städ,
flyttstäd, fönsterputs mm. i 
Ale med omnejd. Ansvarsför-
säkring samt kollektivavtal. 
Innehar F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Samtalsmottagning i Lilla 
Edet. Ethel Jörstad Augusts-
son. Leg psykoterapeut med 
stor erfarenhet.
tel. 0736-90 90 95

Vill du känna dig fin till våren 
– sommaren?
Visste du att det finns ett 
roligt sätt att gå ner i vikt? 
Det gör det och du kan även 
vinna kontantpriser! Över-
träffa dig själv! Den 12 veckor 
långa kursen innehåller:

om näring och hur man äter 
rätt för för långvarig vikt-

likasinnade människor varje 

miljö för att uppnå hälso-
samma resultat.
Antalet platser är begränsat 
så ring och boka din plats nu! 
Gå med i 12-veckorsutma-
ningen för bara 350 kronor. Vi 
startar en ny utmaning den 30 
januari 2014
Lennart Henningsson
tel. 0704-40 90 93

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

GRATTIS

Tack till Carina, Roger, Maja 
och Ronja för den trevliga 
släktjulträffen 28/12. Ett 
extra TACK till Carina för 
HLR-informationen.

Från ”släkta”

TACK
Ett stort fång rosor till 
mina barnbarn som ord-
nade en trevlig fest på min 
70-årsdag. Särskilt tack till 
Pernilla och Sara.

Edith, Alafors

Vill ge ett stort fång rosor 
till dom goa gubbarna i 
vävstugan. Dom kan allt om 
trav och tips. Humor och 
Glädje sprider dom så vi får 
många goa skratt. Ni förgyl-
ler våran tillvaro, måndag 
och fredag.

”Mattvävarna”

VECKANS ROS

VECKA 03         NUMMER 02|26 ÖVRIGA ANNONSER


