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KÖPES
Bra betalt för gamla möbler, lampor, 
klockor, speglar, vykort, prydnadssa-
ker m.m. samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Betalar bättre för din bil från 
2005 och nyare.
tel. 0303-960 96

Bilar köpes 500 - 50000:- kont.
Allt av intresse äv. husvagn.
Hämtas.
tel. 0303 - 22 30 62
el. 0737 - 42 90 92

Bilar och transportbilar köpes. 
Nästan allt av intresse. Hämtas. 
Ring dygnet runt.
tel. 0707-53 61 77

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar hämtas.
Stefan tel. 0736-47 85 01

SÄLJES
4 st vinterdäck med stålfälg till 
Volvo, 350kr. Stenplattor 50x50, 
15kr/st. Saab 900 5-dörr, c-lås, 
drag. Avställd. Går att starta 

men topplock behöver lagas. 
Pris 3500kr.
tel. 0303-22 91 10

Vedbricketter, det optimala 
kaminbränslet. 10 kg 34:-
tel. 076-167 39 70

Fiol mellanstorlek. Pris: 1500:- 
Matsalsmöbel, 6 stolar + bord, 
40-talet. Pris: 1900:-
tel. 0738-15 10 06

Altandörr fabriksny Elit Alu, vit 
med blasad underdel. Storlek 
9/21 - 13 Högerhängd 5000:-
tel. 0708-25 41 64

SADEL - till Islandshäst - "Bennis 
Hormony" - 17,5/32 svart, slät 
sits, köpt 1 år sedan. Välvårdad, 
som ny! Skön att rida. Hög kva-
litet, passar de flesta hästar. 
Nypris: 14 500:- Nu: 9 500:- 
tel. 0702-58 45 84

Fyra odubbade vinterdäck på 
fälg till Hyondai Accent 175/70 R 
13, körda en säsong. 1000:-
tel. 0303-33 86 17

Alltid 30-tal genomgångna och 
välvårdade bilar med omfat-
tande garantier till salu.
tel. 0303-960 96

UTHYRES
Arabsto uthyres flera dagar i 

veckan. Behöver en igångsätt-
ning pga graviditet + skada. All-
roundhäst men inriktad på wes-
tern, står i ett fint stall med 
belyst paddok. Ölanda. Ring för 
mer info.
tel. 0738-42 07 60 Jenny

Kontor 20-100 kvm på Bultgatan 
14 i Rollsbo, Kungälv.
tel. 0303-20 60 35
 
Kontor samt tillhörande lager 
på Bultgatan 14, 39 – 142 kvm i 
Rollsbo, Kungälv. Kontor 39-100 
kvm, Lager 42 kvm.
tel. 0303-20 60 35
 
Mycket attraktiv Butikslokal i 
Stenungsund, 280 kvm. Nära ICA 
Kvantum, med utmärkt skylt-
läge! Lokalen kommer att total-
renoveras!
tel. 0303-20 60 35

Kontor/utställning/Lagerlokal, 
270 kvm på Trankärrsgatan 7 i 
Hisings kärra. 
Vi bygger om lokalen efter era 
behov och önskemål! 
Lokalen är mycket flexibel!
tel. 0303-20 60 35

Industrilokal på Bultgatan 13B, 
144 kvm i Rollsbo, Kungälv. 
Kontor 36 kvm, Industri/lager 
108 kvm.
tel. 0303-20 60 35

 
Industrilokal på Bultgatan 12B, 
242kvm i Rollsbo, Kungälv. 
Kontor 65 kvm, Lager 177 kvm
tel. 0303-20 60 35

ÖVRIGT 
Upphittat. Liten svart katt. Svart  
med vi nos och haka. Vita tassar. 
Har funnits i Föstorp - Hålanda 
sen en tid.
tel. 0520-66 81 21

Hoppträning för Hasse Åberg 
onsdagar jämna veckor hos Stall 
Thoresgården.
tel. 070-302 45 47
www.thoresgarden.se

Konstgalleri Grönnäs 315 – öppet 
lördagar kl 10-17. Försäljning av 
målning, grafik, stickat, hattar. 
Kör E45, sväng vänster vid 
Preem, före Alvhem, följ skylt 
"Konstgalleri".
tel. 0303-33 64 58
mobil. 0709-73 28 23

Flickcykel upphittad i somras i 
södra Nol. Återfås mot beskriv-
ning och annonskostnad.
tel. 031-325 78 65

Försäljningsuppdrag, om du tror 
dig veta att du kan få mer för 
din bil så hoppas vi besanna det. 
Bilar från 2005 och nyare. 
tel. 0303-960 96

Text:
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 beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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pryl 

Trädgårdsarbete utföres. Gräs-
klippning, trädfällning, beskärning 
av träd och buskar, plattsättning, 
rengöring av balkonger, fasader 
m.m. Stuprännor rensas även.
tel. 0735-69 31 04
el. 0735-69 31 07

Bokföringshjälp?
Löpande bokföring, momsredo-
visning, löner, bokslut samt dekla-
rationer. Innehar F-skatt sedel. ME 
Consult bokföring KB.
tel. 0703-00 16 46

Datorhjälp på plats. Virussane-
ring, uppkoppling till internet,
installation av programvara,
seg dator eller totalkrasch,
ominstallation, utbildning,
optimering av hårddisk.
tel. 076-245 33 44 Tomas
www.datatomas.se

Ag design och hantverk. Ateljébu-
tik öppen onsdagar kl 14-19. För-
säljning av handgjord keramik, 
betongsaker till hem och träd-

gård, smycken m.m. 
Skyltat från Båljen, Hålanda.
tel. 0303-33 72 70 Agneta

Scooterboden mc & moped.
Nyförsäljning & verkstad.
Lunnavägen, Alafors
tel. 0303-74 85 01

PB Fastighetssservice. 
Kakelsättning, målning, tapet-
sering, golvläggning och mindre 
snickeriarbeten. 40 års erfaren-
het. F-skatt finnes. 
www.pbfastighetsservice.se
tel. 0761-74 30 99
el. 0322-470 66

Missa inte vårterminens kurspro-
gram på Taxens Hundskola! IMMI-
ansluten instruktör, små grupper 
och individanpassade metoder. 
Se mer på www.taxenshundskola.
dinstudio.se eller ring Anette:
tel. 0703-24 26 30

EKA Fönsterputsning KB
Allt inom fönsterputsning utföres. 
Mångårig erfarenhet 
F-skatt finnes.
tel. 0704-42 61 53 
el. 0762-20 12 29

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 torsdag kl 12, veckan innan publicering.
Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänster

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Stina Carlsson, Skepplanda
Grattis kära

Emma
på 4-årsdagen 7/11

önskar
Mamma, Pappa & Ida

Veckans ros 
Ger jag till Mediaverksta-
den för deras engagemang 
som gör det möjligt för 
oss Alebor att se en sådan 
strålande föreställning som 
Sikta mot stjärnorna. Rosen 
skall naturligtvis även inne-
fatta alla underbara artister 
som medverkade. Man blir 
varm i hela kroppen.

Monica N

Ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

GunBritt Karlsson

All ev uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes.

Siv Persson, Nödinge

All ev uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes vänligt men 
bestämt.

Joe, Skepplanda

Ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Elon Mellqvist

Rosor till personalen på 
Dynamitens fritids - Nol-
skolan som ordnar så 
mycket kul för våra barn. 
Tack för den roliga Hallo-
weenfesten på höstlovet.

Föräldrar och barn

Övrigt
Ett stort tack till familjen i 
Torp för sitt engagemang 
i letandet efter vår bort-
sprungna katt och Monica i 
Alafors som med stort hjärta 
tog hand om katten så att 
den kunde återförenas med 
familjen.

Anna-Karin :-)

Hurra till 
Marie Svensson

som fyllde 30 år 9/11 
Stort GRATTIS önskar 

Malin

Begagnade barnartiklar.
Kom och fynda barnkläder, 
babyartiklar, skor, leksaker, 
barnvagnar, böcker, spel, 
filmer mm. Lördagen den 
15 november i ÄIK:s klubb-
hus klockan 10-15

Grattis
Jacob Rizk

1 år 5/11 
från din familj

All eventuell uppvaktning 
i samband med min födel-
sedag undanbedes vänligen 
men bestämt.

Kjell Skånberg, Älvängen

Födda
Välkommen

Otto
Simon och Arvids lillebror
Susanne och Johan Sandberg

NÄL 3/10 - 08
Tack till Kristina MVC

Grattis på 1-årsdagen 17/11
Melvin o Lina

Kramar från
Mormor o Morfar

Helen, Andreas o William
Emil o Camilla

TACK, tack, tack, tack, 
tack, tack! Till er alla som 
uppvaktade mig.

Anssi

Tack

Våran härliga tjej 
fyller 7 år den 14/11

Grattis
Felicia

på din födelsedag
Önskar Mamma, Pappa 

och Tim

Vigda 

Ellinor Ekberg
& Anders Lindström

19/7 2008 på Gunnebo Slott
Vigselförättare 

Marianne Lindblom

Min fina och goa lillasyster 
fyller 1 år den 3 november
Många kramar och pussar 

från en stolt storebror Rickard S,
 Mamma och Pappa

40 år fyller 
Elisabeth Forsberg 

den 11/11
Stora grattiskramar från 

dina 3 killar 
Rickard,Johannes och Elias
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Tack Patrik på Mångsyss-
larna för den goda tårtan 
och trollkonsterna du bjöd 
oss på. Vi blev riktigt impo-
nerade!

Redaktionen


