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Grattis
Simon

på 7 årsdagen önskar
Farfar o bonusfarmor

Hipp hipp hurra
på din första födelsedag!

Grattis vår fina prins
Lionel

på din 1-årsdag den 11/2
Pussar och kramar från 

Mamma, Pappa, Storebror, 
Mormor, Morfar, Moster, 

Morbror, Fastrar och resten 
av släkten.

Grattis
Bajram

på din 50-årsdag! Önskar
din älskade fru Hanife och 
dina barn Sefedin, Remzise 

och Speitim

”Pettsson”
fyller 50 den 20 feb,

svårt att tänka sig men 
grattis ändå....

Atle
3 år grattis önskar
Mamma & Pappa
Mormor & Morfar

Tänk vad tiden går
Isabella

är redan 5 år. Grattis 24/2
Farmor, Farfar, Susanne, 

Stig, Linus

Det blev en lillebror!
Den 31/1 kom äntligen Leo 

till oss. 
Stolt storasyster Nellie

Lika stolta föräldrar 
Kalle Hamfeldt & Emelie 

Rundberg

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

Databord med 3st lådor. 
L=146cm, H=72cm, B=50cm, 
mat: furu/laminat, 200:-
tel. 0702-24 78 11

Tempur madrass och kudde 
som nytt. Nypris 6595/1245 
kr. Säljes för 2250/625 kr.

tel. 0303-22 93 61

SÖKES
Sökes yngre tjej eller kille till 
gård i Älvängen helst med kör-
kort, för enklare göromål. Ej 
tynga lyft.
tel. 0303-74 72 70 (13-16)
el. 0737-59 80 39

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.

Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

Boka bord till loppis söndag 
den 2/3 på repslagarmu-
seet till
fotoarkiv@repslagarbanan.se
tel. 0303-749910

Upphittad Volvo bilnyckel. Hit-
tades uppe vid Jennylund, 
ridstigen mot Nödinge.
tel. 0706-31 72 48

Bytesdagar/barnloppis i Ala-
fors Medborgarhuset (Bion). 
Lörd 1/3 kl 8.30-15. Sönd 2/3 
kl 8.30-11.30 (50% på det 
mesta). Välkomna att fynda 
skor, kläder strl 50-170, lek-
saker, babyart, spel, böcker, 

sport och fritid. Åk 4 maden-
skolan säljer fika.
Bytesdagar/Barnloppis

Alevira. Försäljning av rätt-
visemärkta produkter såsom 
kaffe, te, choklad, honung, 
hantverk mm. Vi säljer även 
nya och begagnade barn-
kläder. Vi tar tacksamt emot 
barnkläder, tyger, lakan samt 
påslakan. Öppet Måndag - 
Fredag 12-18 i 3 veckor.
Göteborgsvägen 74 Älvängen.
tel. 0303-74 84 20

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

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

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

Hundrastning i Ale & Kungälv
Ring Stina på 0709-56 26 56. 
Inackordering av hund kan
bokas från 1/6/14. För priser 
& tjänster:
www.doggiedog.n.nu

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

Ale Brukshundklubb 
Kurser startar i mars: valp-
kurs, grundkurs, fortsättnings-
kurs och fördjupad allmänlyd-
nad, tävlingskurs, rallylydnad, 
hundmöten och ringträning. 
Anmälan görs via hemsidan. 
Bli medlem och få tillgång till 
träningsplan, spårmark, träf-
far och träningsgrupper. Väl-
kommen!
www.alebk.se

Hundkurser i Nödinge
Har du problem med hund-
möten? Hundmötes kurs med 
start 24/2. Metoden bygger på 
hundens eget språk och sig-
nalsystem. Grundkurs i all-
mänlydnad start 16/2. Vi 
tränar på inkallningar förbätt-
rar relationen med din hund 
mm. Kantarell söks kurs, start 
i maj. Mer info på
www.rapports.net eller
Facebook Hundkonsult i Väst.
För mer info ring
tel. 073-5007078

EMA Ekonomi
Hjälper till med bokföring, 
bokslut, årsredovisning, 
deklaration, lön och juridik.
tel. 0738-39 40 09

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

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes vänligen men 
bestämt. Bortrest.

Evert Lorentsson

Till Ale Torgs fastighetsä-
gare Balder som år efter år 
missköter parkeringen och 
nonchalerar att bilister kör 
sönder sina bilar i hålor stora 
som oceraner, men tydligen 
osynliga för ansvariga.

Förgrymmad alebo

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes vänligen men 
bestämt.

Jim Karlsson, Surte

UNDANBEDES

VECKANS RIS

GRATTIS

GRATTIS

FÖDDA

Tillsammans kan vi hjälpa djuren!
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.
www.djurensratt.se  I 08-555 914 00


