
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

Kattungar födda 14/6 finns 
i Lilla Edet. Grå och gula. 
Rumsrena och avmaskade när 
du hämtar.
tel. 0520-65 77 65
el. 0701-73 92 96

VOLVO V70, D5, 2008.
En ägare! 14000 mil, fullutrus-
tad och fullservad hos aukto-
riserad Volvoverkstad. Skinn, 
drag, automat, vinter och som-
mardäck. En pärla! 
tel. 0303-960 96
el. 0708-304 604

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 hög-
stbjudande. Ledig omg.
tel. 0763-15 99 90
UTHYRES
Lägenhet i Nol uthyres. Ett 
rum och kök. Ledig from 1 

juni. Ring för mer info.
tel. 0763-15 99 90

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

ÖNSKAS HYRA
Familj med 2 vuxna och 3 
barn önskar hyra boende 
(villa/ radhus/fritidshus/lägen-
het) i ALE (gärna Nödinge) 
fr.o.m. 26 september t.o.m. 
slutet av januari 2015. Rökfria 
och inga husdjur. God ekonomi
tel. 0700-48 79 50

Önskar hyra hus för långtids-
boende. DoggieDog Hund-
promenader & Pensionat är 
nu inne på sitt andra verk-
samhetsår. Företaget växer 
och vi behöver större för att 
utveckla. Hör gärna av er om 
ni vill hyra ut hus med mark/
stor trädgård till mig. Stina.

tel. 0709-56 26 56
kontakt@doggiedog.se

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Även målning och tapetsering 
utföres. Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

HÄLSOMÄSSA 9-10/8
Backamo Lägerplats Ljungskile
Lör. 10-22. Sön. 10-16.
Läs mer på
www.andhämtning.se

Loppgods mottages tacksamt 
till Dammekärrs marknad (ej 
möbler) i Alehofs klubbstuga. 
Torsd 21/8 kl 17-20 eller 
enligt överenskommelse.
tel. 0730-35 33 94
el. 0303-22 99 90

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

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

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. 15 års erfarenhet, 
F-skatt + rutavdrag.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

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

Hyr verktyg
För hemmet och träd-
gård. Röjsåg, Skruvdra-
gare, Kap-Gersåg, Häcksax, 
Motorsåg, osv. priser från 50 
kronor om dagen.
tel. 0736-60 65 83 Stanley

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

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

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

Hundrastning, inackordering, 
hunddagis i Ale & Kungälv. 
Kontakta Stina på 0709-56 
26 56, www.doggiedog.se

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

Sista sommaren?
Husmålning 1/2 priset.
Hög kvalité till låga priser.
tel. 0725-16 27 00
www.vestramaleri.se

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/

Veteranpoolen Ale och 
Kungälv. Din hjälp i vardagen. 
Hemmet, hantverk, trädgård, 
företag. Rut och Rot
tel. 0303-587 20
veteranpoolen.se

VECKANS ROS

Veckans ros till Köpmans 
Hytta i Surte för trevligt 
bemötande och mycket god 
mat. Tack.

PRO Surte Bohus

Veckans ros till er som 
hjälpte oss med vårt ikull-
välta träd. 

Tacksamma grannar
i Starrkärr

UNDANBEDES

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes. Bortrest.
Solveig Gustavsson, Nygård

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes vänligen.

Bror Andersson, Ryk

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes vänligen.

Bengt Thorstensson

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes. Bortrest.

Sture i Svalered

Grattis på födelsedagen
Jonas

41 år den 30 juli
önskar Kurrarna

Vi gratulerar Fanny på 
hennes 17-månadersdag 

onsdag den 6 augusti.
/Dagiskompisarna

Välkommen Junies 
lillasyster Joline!

Född 140707,
vikt 3246 g, längd 50 cm.

Mormor och Morfar

Fredag den 13 juni
kom han våran Viggo.
Stolt storasyster Elina, 

Mamma Caroline & 
Pappa Jani

GRATTIS FÖDDA

Katten ”Minuz” för-
svunnen ifrån Valle-
red i Alvhem! Hon är en 
kastrerad och hemma-
kär 7-åring, men kan ha 
blivit mycket skrämd 
pga jaktskott i närhe-
ten av sitt hem och 
revir. Hon har ett svart 
halsband med silver-
tråd, men kan givetvis 
ha tappat detta. Ögon-
färgen är bärnsten/ljust 
gyllenbruna. Hon är liten till växten och ser ut som en ung-
katt. Hon sågs senast i Hönebäck, Lödöse - den 27/7 och 
Hältorp, Lödöse den 30/7. Om du sett henne – snälla hör 
av dig!  All information är av vikt! Ring till nummer: 
0303-23 30 40 eller mobil: 0735-28 48 88.

BORTSPRUNGENTACK

Ett jättestort tack till våra 
underbara kattvakter Eva 
och Ronny, för allt ni gjort 
för Zorro och oss genom 
åren. Ni är fantastiska. 
Stort tack även till Gunilla 
som hjälpt oss och tittat till 
Zorro då vi varit bortresta. 
Ni har alla bidragit till att vi 
har kunnat vara borta utan 
att behöva oroa oss. 

Christina och Greger,
Zorros matte och husse

Stort tack till veterinär Lisa 
Olafsdottir med övriga på 
Aleveterinären i Alafors, för 
proffsigt bemötande och 
omhändertagande av Zorro 
och oss under hans sjuk-
domstid och för att han fick 
somna in på ett fint sätt. 

Zorros matte och husse
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