
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

Bil köpes från årsmodell 

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

KÖPES HUSVAGNAR & HUS-
BILAR från årsmodell 1988-
2014. Oavsett märke och 
defekter.
Tel: 070-433 53 56 Allan

Bilar köpes!
Från årsmodell 2000-2014
Även skåp och bussar.
Tel. 0762-09 77 31 Ronny 

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

Puffhane 6 mån (Chines Cre-
sted dog) önskar nytt hem. 
Mycket trevlig och lugn. Reg, 
vacc, chipad. Ring om mer info 
tel. 0760-46 63 34 eller 0701-
52 21 96

KÖPES 
Plast/Aluminiumbåt ca: 4-6 m 

Köpes. Ev i lite gör det själv 
skick. Med eller utan motor.

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

Sprutlack av kök. Nytillverk-
ning av köksluckor. Fria kost-
nadsförslag och hembesök. 
F-skattebevis finnes.
Tel. 0760-74 86 95

Jack Russel Terrier valpar 
födda 3 januari. Leveransklara 
1 mars. Tre tikar och tre 
hanar. 7000kr/st. Vid leverans 
kommer valparna vara: Vacci-
nerade, Chipmärkta, Veterinär-
besiktade och Avmaskade. Vi 
söker kärleksfulla och trygga 

hem. Valparna är uppvuxna i 
hemmiljö med både barn och 
andra hundar. De är sällskap-
liga, tillgivna, pigga och glada. 
Jack Russell Terriern är en 
trevlig familjehund som vill 
hänga med på allt. Den är till-
given, orädd, modig och som 
en stor hund i en liten kropp. 
Det är en grythund som gärna 
sover inbäddad under en filt. 
Vid tingande av valp beta-
lar man 1500:-. Depositio-
nen återfås ej vid ånger. Efter 
överenskommelse finns möj-
lighet att komma och besöka 
valparna. Linda.
tel. 0707-61 17 46

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

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

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

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.

Hunddagis & Hundpensionat
i Vättlefjäll, Bohus.
Ring Stina på 0709-56 26 56. 
Tjänster & priser finns på 
www.doggiedog.se

Antikmålning av möbler
Ny butik måleri i Göta 
Granv,1 (vid Veterinärstation 
). Rådgivning inom heminte-
riör/styling, köper, värderar, 
tömmer, städar.
Kontakta Kerstin 
0707-74 15 87 
www.vintageantikmaleri.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/

Städ på era villkor. 
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

GRATTIS

Grattis!
”Kjelle”

på 60-årsdagen
15 februari

önskar
Grabbarna i SBTK

Stort grattis till vårt under-
bara busfrö

Gustav Zettergren
3 år den 8/2

Pussar och kramar från
Mamma, Pappa,
Viktor & Emil

GRATTIS
Vår Älskade

Ellen
11 år den 11 februari

Kramar från
farmor, mormor & morfar.

Stort grattis till vår fantas-
tiska kille

Viktor Zettergren
6 år den 18/2

Pussar och kramar från 
Mamma, Pappa,
Gustav & Emil

Grattis
Malin

på 11-årsdagen den 11/2
önskar

Mamma & Pappa, lillasyster, 
Mormor & Morfar

Äldsta barnbarnsbarnet
blir tonåring 10 februari

Grattis 
Kevin

önskar ”Mimmi” och Mads

Amanda Sandeberg
5 år den 18/2
Grattis från

Mormor & Morfar

TACK

Nu när jag går i pension vill jag ta tillfället i akt att tacka 
alla mina underbara arbetskamrater på Älvängen o Bohus 
Fysioterapi/Rehab, Ale Rehab, övrig personal på Vikadam 
och Vårdcetraler i Ale för att ni gjort att jag med glädje gått 
till arbetet varje dag. Jag vill även tacka alla ni fantastiskt 
goa Alebor som varit mina patienter!       Ulla Kaborn Olson

UNDANBEDES

All eventuell uppvakning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes vänligen 
men bestämt.

Ingbritt Olofsson

VECKANS ROS

Tack till Lisbeth Sand plus 
”John” för att ni tog hand 
om våran hund när han var 
på villovägar och sprang 
längs Landsvägen i Kilanda 
i lördags.

”Matte o husse”
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