
Grattis
Theo

på 5-årsdagen 1 april
Farmor

Grattis!
säger vi till vår

fysioterapeut/läkare
Benny Bågner

som fyller 55 år
den 16 april

”SBTK:s herrar”

Axel
4 år den 18/5
Grattis från

Farmor & Arne

Grattis vår älskade son
Benjamin

som fyller 8 år den 27/4. 
Kramar mamma och pappa!

Hugo
2 år 16/4

Grattis önskar
Farmor och Farfar

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 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
Björkved. Blandved, även 
säckar. Sågspån och täckbark. 
Försäsongs-rabatt
tel. 0730-28 65 54

Nols billigaste etta. Hyra 
1634/mån. Ledig 1/11.
Pris 370 00 kr.
tel. 0763-15 99 90

Yamaha SR400-82 8000mil. 
En ägare. Avstäld sedan -92. 
Vissa delar medföljer. 7900kr.

tel. 0705-83 62 11

Hus nygård. Sommartorp 
60kvm på 3 rum och kök, toa-
lett/dusch och balkong. Djup-
borrad brunn. Tomtarea ca 
4400kvm. Finns även Lillstuga 
samt växthus. Pris 795 000 kr.
tel. 0520-66 22 49

Nokia Lumia 520 i nyskick, 
säljes för 600:-. Ej opera-
törslåst. Använd endast två 
veckor. levereras i origianl-
kartong, inkl alla tillbehör + 
ett svart plånboksfodral. Kan 
hämtas i Lödöse.
tel. 0763-444 047

Elmotorer 3-fas och 1-fas. 
Trappkärra kraftig. Gummibåt 
med motor.
tel. 0730-75 28 77

UTHYRES
Kroatien i sommar? Strand-
nära, fräscha, fullt utrustade 
lägenheter med 200-300m till 
stranden. Uthyres på makar-

ska rivieran.
tel. 0735-90 38 20

Boxplats ledig i Stall Östergård 
(Alafors).
Enklare, mysigt stall med två 
paddockar, bra hagar o även 
sommarbete finns! Kollektiv-
stall och mycket utevistelse 
för hästarna. Hö finns att köpa 
i stallet! Ridklubb (ÖRK) med 
klubbstuga finns där vi ordnar 
lite olika aktiviteter tillsam-
mans! Mer info och bilder på 
hemsidan: ostergardsridklubb.
se. Intresserad? Ring: 
tel. 0707-860616
el. 0705-740309

ÖNSKAS HYRA
Mindre lantställe eller torp 
för året-runt boende av en 
5-mannafamilj. Ev. senare köp. 

Alla svar beaktas.
tel. 0760-91 69 15

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.

Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

Loppis i Tokatorp! Långfre-
dagen kl 11-15. Här hittar du 
prydnader, äldre hyvelbänk, 
gamla stolar och bord, linnek-
såp, nostalgiska bruksföremål, 
hushållsassitent, sommardäck 
på alufälg mm. Vissa saker 
prisssatta, i övrigt bud! Oav-
sett vilket, låga priser! Vägbe-
skrivning: Strax innan Skepp-
landa, ta höer mot Alingsås. 
Efter en knapp km ta höger in 
på Tokatorpsvägen. Kör 200 
meter där skyltar visar vidare. 
Vid frågor ring Lasse
tel. 0764-03 44 30
Välkommen!

Loppmarknad på Bruket i Katt-
leberg 21 april kl 11-15.
Välkomna!

Hyr65plus AB - 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
www.hyr65plus.se

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
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 
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

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

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

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, 
snickerier, målning, bokföring, 
läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

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

UA Måleri
Utför allt inom måleri. Använd 
rot avdraget och dra av 50 % 
av arbetskostnaden. Välkomna 
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, 
Flyttstäd och förekommande, 
sysslor i hemmet. RUT tar 
halva kostnaden. F-skatt finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

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

Flexi Assistans Göteborg  AB
Erbjuder er Alebor personlig 
assistans/hemtjänst med 
kvalitet. Vi säkrar personal 
som passar Just Dig och 
Dina behov. Tveka inte att 
ta kontakt. Godkänd av Ale 
kommun.
tel. 031-789 09 90 
el. 0735-04 18 40

J.O Hantverk
Mattläggare
Golv & Mattläggning
Vi fixar Rotavdraget, F-skatt
tel. 0707-232778
jo.olsson1@gmail.com

Ale jobbförmedling
Söker du jobb eller nya 
medarbetare? Berätta
vad du kan och vill eller 
behöver i Facebookgruppen

Ale jobbförmedling.
www.facebook.com/groups/
alejobbformedling/

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

Varmgarage uthyres.
Lämpligt för bil, mc, möbler 
mm.
tel. 0709-75 64 22

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

Hittelön 1500 kr till den 
som ser till att jag återfår 
min dator, en Acer Aspire 
5733 som stals från vår 
lokal på Älvvägen 9, ons-
dagen den 9/4 omkring kl 
9. Datorn är mindre viktig, 
det viktiga är bilder och 
information som finns på 
den och på USBminnet som 
satt i den. Så snälla om du 
stal den, återlämna datorn 
eller USBn. Eller känner du 
någon som har skaffat en 
sådan dator nyligen? Ring 
mig så löser vi det här.

0704-100 444

ÖVRIGT

Annandag påsk 21/4 kl 
14-18 firar vi våra 75-års-
dagar med öppet hus 
hemma hos Gunilla i Fjär-
hult. Istället för present 
lämnas gärna en gåva till 
Stadsmissionen Pg 900170-
2. Välkomna!

Märta o Lennart Hansson

UPPVAKTNING

Ett jättefång rosor till mina 
fantastiska grannar. Vad 
skulle jag göra utan er. 
Kram

Gertrud Hintze, Nödinge

...till Johan Söderberg för 
ett perfekt upplägg på Frii-
drottens Hus och till famil-
jen Frii för ett utsökt 
arrangemang i puben.

SBTK:s herrseniorer

VECKANS ROS
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