
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. Företag annonsera under Övriga Tjänster 120 kronor. 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. 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

Bil köpes från årsmodell 

98-13. Allt av intresse. 
Tel. 0762-09 77 31

SÄLJES
Svarta dambyxor nya fina 
storlek 46, Desraad + samma 
modell, storlek 44 som nya. 
Skor Merell fina storlek 41,5 
BRA PRIS.
Tel. 0738-00 03 54

Torr svensk björkved, 
60 liters-säck 100:-, fri 
leverans inom Ale kommun. 
Även blandved finns där 
transport kan ordnas. 
Tel. 0706-59 50 84

Mörkbrun skinnsoffa  
säljes för 2900:- 

Tel. 0762-68 6075

ÖNSKAS HYRA
Liten familj önskar hyra hus i 
Hålanda med omnejd, för åre-
trunt boende. Skötsamma och 

med ordnad ekonomi.

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor 
och mindre möbler m.m. 
Till kanonpriser.
Tel. 0761-74 30 99

Julerbjudande, 30% på sprut-
ning av kök, även på nytill-
verkning av köksluckor, ring 

för fria hembesök och kost-
nads förslag, F-skatt finns. 
Tel. 0760-74 86 95

Bostadsrättslägenhet i Surte 
på 95 kvm med 3 rum. altan i 
väster och garageplats. Bytes 
mot villa med garage i Surte 
eller Nödinge. 
Tel. 031-322 18 42

Hugg din egen gran i Starrkärr!
Tel: 0706-85 50 86

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:  
Alekuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag 
veckan innan publicering.

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
tel. 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 
m.m. tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias Hemstäd Hemstäd, 
fönsterputs, flyttstäd och 
förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
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

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

Bygglovsritningar och 
kontrollansvarig 
tel. 0739-25 83 14

Trött på pappersarbete?
Jag hjälper dig!
Bokföring, momsredovisning, 
avstämningar, deklarationer, 
bokslut, budgettering & 
ekonomisk rådgivning.
Välkommen att kontakta mig 
för mer information!
Agneta Lajpold Ekonomi-  
och redovisningskonsult.
tel. 0702-29 44 88
jodka@telia.com
Innehar F-skatt.

Steffes båt & trailerservice.
Släpkärror köpes och 
säljes. Nya och begagnade. 
Reperationer, reservdelar 
alla märken, besiktningar, 
däckservice.
tel. 0303-939 66
www.steffes.se

Se på ditt hem med nya ögon
Feng shui ger glädje och 
inspiration. Kontakta 
Monica Nylén, auktoriserad 
feng shui-konsult, för en 
konsultation eller föreläsning 
om hur du med enkla medel 
kan skapa harmoni och 
balans i ditt hem. 
www. maximafengshui.se
Tel: 0705-40 60 01

Hundar & Nyårsraketer
Glöm inte att boka in er hund 
på Nyårsafton, så den slipper 
alla raketer. Ring Stina på 
0709-562656, www.
doggiedog.se

Antikmålning av möbler
Ny butik måleri i Göta 
Granv,1 (vid Veterinärsta-
tion ). Boka målning före nyår 
och få 25% rabatt. Rådgiv-
ning inom heminteriör/sty-
ling, köper, värderar, tömmer, 
städar.
Kontakta Kerstin 
0707-74 15 87 
www.vintageantikmaleri.se

Pianolektioner för alla!
Utövande pianolärare med 
flera års erfarenhet erbjuder 
privatlektioner i piano för 
nybörjare och mellanstadium, 
barn och vuxna (från janu-
ari 2015). Undervisning ges 
i klassisk, musikteori, notläs-
ning, pop osv. Allt anpassat 
efter dina önskemål. 250:-/
tim. Undervisningen sker 
hemma hos eleven. Kontakta 
mig gärna för mer informa-
tion. Ring 0709-80 49 92

En fanfar för 
Lukas Einarsson 

som fyller 10 år den 18/12 
Kramar från 

Mormor o morfar

GRATTIS

Grattis
Linus Netzén 

Tänk vad tiden går 
nu är du 10 år önskar 

Farmor o Farfar

En miljon hårda kramar till 
dig Maja på din födelsedag. 
Grattis! Vi älskar dig mest 

i hela universum.
Mamma & pappa

Katten ”Minuz” försvunnen 
ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och 
hemmakär 7-åring, som 
förmodas blivit mycket 
skrämd av ett jaktskott i 
närheten av sitt hem den 
12/6. Bär svart halsband 
med silvertråd (om ej 
tappats). Ögon är bärstens-
färgade/gyllenbruna. 
Vita tassar och ½ bakben. 
Om Du sett eller vet något 
– snälla hör av Dig! All info 
är av stor vikt! 
Ring: 0303-23 30 40 eller 
0735-28 48 88. Hittelön!

BORTSPRUNGEN

VECKANS ROS

SÖKES

Sångare och gitarrist sökes 
till ett coverband i Ale. Vi 
är 3 st. I 40-50 års åldern. 
Spelar 70-2000 tal, pop, 
rock, Hårdrock. 

Ring Göran 0736-59 36 89

Veckans ros.... nej 5 skift-
nycklar! Till MECA i 
Älvängen i allmänhet och 
Rickard(o) med kollegor
i synnerhet för reparation 
och justering av framvag-
nen. Ni gjorde ett enastå-
ende arbete på ”leksaken” ;)
”leksaken” är stabilare nu 
än när den var nästan ny!
Ni kan era saker!

Kenta

Veckans vackraste ros  
vill vi ge till Stefan,  
Mauritz och medarbetarna 
på ICA i Älvängen, för all 
hjälp vi fått. Tusen tack det 
har varit ovärderligt.

Birgitta och Lars

…till alla spelare och ledare i 
Skepplanda BTK, samt bou-
leföreningens medlemmar, 
som hjälpte
till i samband med sönda-
gens julmarknad i Älvängen. 
Ni gjorde ett fantastiskt 
jobb!

Jonas & Jonas

Grattis 
Juha Rönni 

50 år den 14 december

TACK

Varmt Tack till Tobias för 
Gofikat! 

Alla i Vagnen & Loket!

Tack alla vänliga människor 
som tog hand om mej i tors-
dags när jag inte mådde bra!
Tack också för de fina blom-
morna från Handelsbanken 
i Nödinge.

Eva Carlsson

Grattis 
Jimmi Antonsson 

21 år den 11 december
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GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!


