
Filip
4 år 29 april

Grattiskramar
Farmor Farfar

Vår älskade
Linn

fyller 4 år den 28/4! 
Grattiskramar från

Mamma, Pappa och Emma

Saga
fyller 5 år
den 29/4

Grattis på 25-årsdagen
Filip Wärmé

önskar 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 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

Förrådsvagn och lek-
stuga önskas köpa, bor nära 
Nödinge.
tel. 0303-35 03 35

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

Nols billigaste etta. Hyra 
1634/mån. Pris 360 000 kr 
eller högstbjudande. Ledig 
omg.
tel. 0763-15 99 90

Fullt i garaget! Bra pris vid 

snabb affär: HVA Silver-
pil roadracing-60, Monar-
kisdt 175 cc -78,, blixt 98cc 
-37, Novolette -55, Zündapp 
50cc–125cc objekt 6 st. Coca 
Cola samling, kälkar, bobbar, 
barncyklar, hjälmar, skinn-
kläder m.m. Lista via e-post: 
fulltigaraget@hotmail.com. 
Tele (efter 17.00)
tel. 0705-67 54 44

Vedkap säljes. 220V
tel. 0706-980 779

Vävstol. Bredd 140 cm. Väv-
bred ca 100 cm. Inkl en del 
tillbehör. 400kr.
tel. 0706-08 77 57

Betongblandare, 500kr. 
Skruvtvingar ett 50-tal, gap 
20-120cm. Prisex 10-25kr. 
Fotogenkamin, Alpaca tsg-1. Ej 
använd. 400kr.
tel. 0303-33 75 19
el. 0706-08 77 57

Säljes två vita angorakaniner.
tel. 0708-66 06 18

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

ÖNSKAS HYRA
Garage/mekplats önskas hyra 
i Ale/Kungälv med omnejd 
för hobbyprojekt. Framförallt 
bil/mc. Möjlighet till värme är 
ett måste. Stort plus om det 
finns möjlighet att installera 
lyft. Skötsam kille, 28 år med 
ordnad ekonomi. Nyinflyttad i 
Ale. Ring Johan Andersson.
tel. 0738-21 30 42
jeandersson@hotmail.se

Hus på landet önskas hyra. 
Eldningsmöjlighet och telefon-
jack ett krav. Enkel standard 
och låg hyra är en fördel.
tel. 0510-130 10

SÖKES
PENSIONÄR SÖKES
Kungälvs Vandrarhem söker 
matlagningskunnig pensionär 
(minst 65 år) som vill jobba 
deltid i frukostkafé. Omgå-
ende start.
tel. 0303-18 900.

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

Bakluckeloppis i Bohus
Torsdag den 1 maj mellan kl 
10-16 vid Jennylund Rid-
klubb. Har du lust att sälja 
eller bara komma och fynda, 
du är hjärtligt välkommen! Det 
är ponnyridning för barnen 
och ridskolans café är öppet.
För mer info ring Gitte
tel. 0760-94 21 70

Loppis 3 maj i Starrkärrs Byg-
degård kl 11-15. Kaffeserve-
ring. Välkomna att fynda!
tel. 0705-83 33 35

Ingen drömprins, enkel, ärlig 
och yrkesverksam herre 
söker yngre djur- och drog-
fri kvinna/ensam mor. Vi har 
avslutade relationer och hopp 
om ljusare framtid trots för-
pliktelser och vardagskrav. 
Svar till ”med i ny cd-skiva”, 
Alekuriren. Göteborgsvägen 
94. 446 33 Älvängen

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/

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

Hundkurs för jakthundar
Kursen är 10 ggr 
och startar 29 april i 
Alafors. Anmälan till 
Studiefrämjandet, Kungälv.
tel. 0303-196 96
susanne.werder@
studieframjandet.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

GRATTIS

Väldigt tam och snäll katt. 
Har varit hos oss i några 
veckor och verkar ha bosatt 
sig i vårt stall i starrkärr. 
Ingen som saknar sin lilla 
misse? tel. 0303-333 736

Stor bakluckeloppis vid 
Alebacken. Söndag 18/5 
kl 10-15. Pris/backlucka: 
100:-. Släp: 50:-. Försäljning 
av hamburgare och korv, 
kaffe med dopp. Boka plats 
på 0725-199444. Varmt 
Välkommen!

Skepplanda Hemvärns
och kulturförening

ÖVRIGT

Till Karin Palmqvist som 
inte bara är en underbar 
vän, utan också världens 
bästa djursjukvårdare som 
alltid ställer upp och hjälper 
till. Tack för att du finns!

Malin, Stina och Willow

...till arrangörerna av 
Vårmarknaden i Älvängen.

Nöjd besökare

En jättestor rosbukett till 
killarna som kör Ale taxi 
färdtjänst. Ni är alltid lika 
glada, hjälpsamma och tål-
modiga och i rätt tid. Ni är 
toppen. En lika stor ros-
bukett till tjtjerna (våra 
änglar) på hemtjänsten 
i Nol. Samma där, glada, 
hjälpsamma, tålmodiga, 
underbara. Tack!

Ingela och Bengt-Åke

Rosor till Tingbergsskolans 
Föräldrar och Anhöriga.
Ett stort tack till alla föräld-
rar och anhöriga som målat 
korridorer, klassrum och 
skolbiblioteket under påsk-
lovet. Listan över utförda 
arbeten kan göras lång men 
viktigast var nog att vi fått 
ordning på vårt skolbibli-
otek. Ett arbete som krävt 
åtskilligt med timmar då 
hela biblioteket legat ned-
plockar i flyttlådor.

Hälsningar Personalen,
Jan Andersson Rektor

VECKANS ROS

SMSa LUNCH till 72 950 så ger 
du 50 kronor i kampen mot 

hungern i världen.

VECKA 18         NUMMER 17|30 ÖVRIGA ANNONSER


