
Många grattiskramar
till kära

Maja
som fyller 10 år.

Önskar Farmor, Farfar, 
Emma och Gammelmorfar

Grattis till världens
bästa mamma

Rose-Marie
på födelsedagen den 8/6

Kram Adam

GRATTIS VÅR GOA KOMPIS!
Hanna Eriksson 24 år.
Kramar från oss alla!

Redaktionen

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

Bilar och husvagnar köpes fr 
500-50000 kr. Allt av intresse. 
Även defekt. Hämtas kont.
tel. 0737-61 44 78

Bilar och husvagnar köpes fr 
1000-20000 kontant. Allt av 
intresse. Privat.
tel. 0722-78 34 90
el. 0737-75 41 04

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

Nu flyttar jag och då behö-
ver jag sälja allt från serviser, 
mäbler, trädgårdsredskap mm.
tel. 0704-59 10 63

Vi är fina gråa kattungar som 
önskar komma till nya goda 
hem.
tel. 0303-33 82 49

UTHYRES
Skylift uthyres. Släpvagns-
lift (80 km/tim). 220v drift. 
Arbetshöjd: 10,5m. Räckvidd: 
6,8m. Finns i Lödöse.
tel. 0760-07 59 85

Lägenhet i Nol uthyres. Ett 
rum och kök. Ledig from 1 
juni. Ring för mer info.
tel. 0763-15 99 90

ÖNSKAS HYRA
En lägenhet på två eller tre 

rum i Ale. Första eller andra-
hand. Ordnad ekonomi. Tills-
vidare anställd. carinalund-

gren1964@hotmail.com
tel. 0737-01 65 49

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.
Även målning och tapetsering 
utföres. Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

Bortskänkes: 100-facks trä-
hylla, lämplig för broschyrer 
el. papper.  Stl. 101x121x45 
cm. Vacker 23” sv/v TV Aga 
från 1968. Fungerar ej men 
mycket fin nätt jakarandamö-
bel. Bor åt Ryd till.
tel. 0303-35 03 35 (e. kl. 11)

Bakluckeloppis Älvängen. 
Lördag 7 juni kl 11-14. Lop-
pisprylar, perenner, grönsaks-
plantor och sommarblom-
mor, brödtombola, serve-
ring mm. Vid Equmeniakyr-
kans (missionskyrkans) parke-
ring, Gamla vägen 1. Vid fint 
väder, passa på att ta en vete-
ranbilstur.
Loppis Älvängen

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

GRATTIS

1 juni firade vi
vår första bröllopsdag.
Hjärtligt tack till alla

som var med och gjorde
vår dag till den bästa.
Thomas & Elise Kilmyr

VIGDA

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

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

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/

Tak- och måleriarbeten
utförs till fasta priser. ROT-
avdrag och F-skatt.
tel. 0709-67 86 62

Valp/unghundskurs.
Utveckla en mycket god 
relation och samhörighet 
med hunden. Vi tränar 
på inkallningar, lär 
oss grundläggande 
dressyrprinciper. Sitt- 
och liggövningar, men vi 
provar också på agility 
för att uveckla hundens 
koordination. Lättare nos 
arbete ingår också. Vi håller 
till i inhägnat område centralt 
i Nödinge. Kurstillfällen:
16 juni 18-19.30, 23 juni 
18-19.30, 30 juni 18-19-30, 
7 juli kl 18-18.30.
Pris 800 kr. Anmälan till
rapports@telia.com
el. 073-500 70 78
Utbildad instruktör och 
verksam sedan 1993. 
Problemhundsanalyser mm.
F skatt finns.

Hundhotell i hemmamiljö
i Bohus. För priser & tjänster:
www.doggiedog.se eller ring 
Stina på
tel. 0709-56 26 56

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

Hemtjänst och övriga 
ärenden
Så som handling, hjälp att 
följas till läkare osv. Innehar 
F-skattsedel. För mer 
information ring:
tel. 0705-77 13 86       C och R

TACK

...till arrangörerna av fiol-
stämman i Prästalund.
Speciellt tack till alla barn 
och ungdomar som spelade 
och sjung.

Lennart Johansson

Ett varmt tack till persona-
len på Skepplanda äldre-
boende, avd. Krokäng samt 
Frida, för god omvårdnad 
av min mamma.

Ursula med familj

Ett särskilt tack till 
Alexsandra på Skepplanda 
äldreboende, avd. Krokäng, 
för god omvårdnad av min 
mamma – du är underbar.

Ursula med familj

Lotteri för Ale demensför-
ening. Vi saknar rosa lott nr 
39. Vinst! Ring Bengt Lars-
son. Tel 0303-33 89 45

ÖVRIGT

Om du befinner dig här, 
är vi snart där.

Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 
15 minuter – i alla väder. Och våra moderna räddningsbåtar 
klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva eller 
bli medlem – vi får inga bidrag från staten. Läs mer på  
sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.
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