
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

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

Halm i små balar. Snälla, finns 
det någon som vill sälja 10 små 
halmbalar? Mina hundar fryser i 
sina kojor.
tel. 0704-58 07 65

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
Dubbdäck med fälgar, passande 

Volvo 740, använt endast en kort 
tid. Mycket fina. 250:-/st.
tel. 070-286 34 18

Loftsäng grå metall med mad-
rass + 2 st tillhörande hyllor 70 
cm höga & 3 hyllplan, 2 st fotöl-
jer i svart, 1 röd med metallram. 
Pris 1000:-
tel. 0303-74 07 37 Efter kl 18

Dubbdäck till BMW 320,235. 
Nokia Hakkapelitta 4. 195/65 R15, 
lite körda. Pris: 1600:-
tel. 0737-52 65 66

Torr björkved 60 liter 70:- 
Fri hemleverans vid köp av 10 
säckar.
tel. 0303-74 31 47

2 r..o.k. med balkong i Nol, 51,5 
m2, hyra 2365:-/månad. Utg. 
pris: 535 000:- Ring för mer info.
tel. 0768-66 36 46 Johanna

3 sitssoffa + 2 fåtöljer färg: rosa. 
Pris 1000:-
tel. 0303-22 96 55 Kvällstid

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

UTHYRES
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

ÖNSKAS HYRA
Präst i domkyrkoförs.söker 
hyresb.50-65kv+bilpl.i G:borg m.
omnejd.
tel. 032-57 08 36 Peter
el. 0736-86 81 93

SÖKES
Snöröjare sökes för kommande 
vinter. Kontakta Hultasjöns Väg-
förening. 
tel. 0303-74 41 01
Efter kl 17 för vidare upplys-
ning, Tom Hultgren

ÖVRIGT 
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

Liten b-ponny utlånas 2-3 dagar/
vecka till ridkunnig ryttare. 
Står i Uspastorp, tränare på anl. 
varje vecka. Du får gärna träna 
o. tävla på egen bekostn. Rid-/
hästkunniga föräldrar ett krav.
tel. 070-302 45 47

Samåkning. Jag har Lb. reg. bil. 
Söker en person för att samåka, 
Lödöse - Volvo Torslanda. Kvälls-
skift, mån-tosd.
tel. 0704-58 07 65

2 underbara siameser behöver 
ett nytt hem hos kattvan person. 
Ej tillsammans med hund. 
Ring för mer info.
tel. 0707-44 27 44

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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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska Överraska med en annons!med en annons!

pryl 

Klassisk massage.
tel. 070-459 30 54

Möbelsnickare med gesällbrev och 
goda referenser. Möbler, inredning 
samt byggnadsdetaljer.
Kunze möbel & inredning.
tel. 0733-66 62 46

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

Service el hushållsmaskiner, spis, 
alla fabrikat.
Jour, lång vana, lågpris, fri resa.
Spara annonsen.
Ring för råd eller rep.
tel. 070-658 20 29

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

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.

övriga 
tjänster

övriga 

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Margit Johansson

Ett stort tack till alla som 
gjorde min födelsedag till 
ett fantastiskt minne.

Stefan Claesson, Alvhem

Tack

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

Kjell Skånberg, Älvängen

Födda
Hurra, vår prins är här! 

Vår Kiwi föddes 25 oktober 
på Näl, till en söt liten

Linus
Mamma och Pappa älskar dig!

Grattis
Lova Jönsson

våran goa tjej som 
blev 1 år den 17 nov

Pussar och kramar från
Mamma o Pappa

Våran underbara kille fyller 
5 år den 17/11

Grattis
Olle

önskar Mamma, Pappa 
och Emil

Grattis 
Moa

5 år den 10 november

Tänk vad åren går
”Isblå” har redan fyllt 40 år
Nu har det äntligen hänt

Vi ska leverera vår försenade present
Hoppas att du blir glad

över ett besök i för dig okänd stad
Vi ber dig att ta det lite lugnt med spriten

vi vill inte dras med i skiten
Det blir en helg med mycket fart och fläkt

stå redo med Liverpools bortadräkt

Välkommen
Rebecca

Adams lillasyster
Näl 14/10-08

Tack underbara 
Kristina T BM Bohus 

för all proffsig och god hjälp 
under"byggtiden"!

Marie och Jonas Rydén

Du älskade barn
så kom Du till oss

Lilla Sofia
Sara Peterson

Magnus Gunnarsson
Danderyds BB

11 oktober 2008

Grattis
Svea

Världens bästa lillasyster
fyller 1år 22/11

Pussar & kramar
Önskar

Felix & Malte
Mamma & Pappa

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

Sven Eriksson, Skogstorp

Grattis på 3 årsdagen 23/11 
till favoritkillen 

Robin
önskar

Mamma, Pappa, 
Storasyster + släkten

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen men bestämt.

Unnie,  Tokatorp

Det var tider!
Vi vill gratulera vår goa tjej

Angelica Ström
som fyller 20 år den 20 nov

Hälsningar
Mamma, Pappa & Daniel

Tack alla  kompisar i stavgänget och övriga vänner som upp-
vaktade mej på min födelsedag. Det var en väldigt trevlig 
och rolig dag 

 Kerstin Larsson, Älvängen 
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