
Hipp Hipp Hurra
på din första födelsedag!

Grattis fina lilla Ellie
på 1 års dagen 4/3.

Många kramar
från Farmor & Farfar

Grattis
Charlie

som fyller 7 år 28/12-14
Kramar Farmor & Kjell, 

Farfar & Lisbeth

Tyrone Hansson
45 år på torsdag 27 feb
Denna dag tror jag även 
kungen ler och tackar för 
att du sprider budskapet 
om hans musik vidare.

Lev väl broder!

Ingemar Johansson
Knektegårdsgatan 21 B

lgh 1001, 441 37 Alingsås
Fyller 70 år 5 mars.

GRATTIS!

Grattis på 10-årsdagen
Emelina Hansson

önskar
Farfar & Farmor

Stort grattis
till vår älskade

Emma
som fyller 8 år den 1/3 
Önskar Pappa, Mamma

och Linn

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
Torr ved!

tel. 0722-66 77 79

SÖKES
Sökes yngre tjej eller kille till 
gård i Älvängen helst med kör-
kort, för enklare göromål. Ej 
tynga lyft.
tel. 0303-74 62 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

Loppis i medborgarhuset, 
Alafors. Lördagen 8 mars kl 
10-15. 
Loppmarknad Alafors

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

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

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

Elit fönsterputs
Rut-avdrag och F-skatt
tel. 0735-06 02 50
www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

SÅNGERSKA TILL BRÖLLOP 
OCH DOP!
Erfaren sångerska med 
gitarrist framför ert val av 
sångstycke.
För mer info maila:
brollopdopsang@live.se

Fönsterputs och städ
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

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

Veckans ros vill jag ge till 
Järnia Axums i Älvängen, 
som tog emot min något 
ovanliga förfrågan med 
sådan äkta glädje, engage-
mang och entusiasm.

Tack från hela mitt hjärta

Tusen röda rosor och varmt 
tack till den unge man, som 
lördagen 15 februari stan-
nade och hjälpte mig när 
jag föll tillsammans med 
min överlastade cykel! Den 
hjälpen värmer länge. Tack.

Maritha Lindroth, Surte

Tack till den trevliga o 
hjälpsamma personalen på 
Alveterinären som fixade
Ida:s öroninflammation.

Matte/Husse

Tack Bruno Nordenborg 
och Roy Jansson för att ni 
kämpar så hårt för alla som 
skulle beröras av elled-
ningen mellan skogsåker 
och stenkullen. Ni är guld 
värda! 
Tacksam medlem i Alefjälls  

naturskyddsförening

GRATTIS VECKANS ROS

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes vänligen.

Maj-Britt Andersson
Älvängen

All eventuell uppvaktning 
undanbedes vänligen.

Kjell Johansson, Nygård

Uppvaktning på min födel-
sedag undanbedes.

Elvy Kornesjö

UNDANBEDES
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