
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

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

Bilar köpes fr. 500-50 000-kont. 
Allt av intresse. Äv skåpbil och hus-
vagn. Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0737-42 90 92

Dödsbo på rot med röjning & 
städning. 20 års erfarenhet. 
Kontant betalning.
tel. 0709-93 80 99

Bilar och transportbilar köpes. 
Nästan allt av intresse. Hämtas. 

Ring dygnet runt.
tel. 0707-53 61 77

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

SÄLJES
Renoverad 1 r.o.k. Byvägen 
Bohus 41.5 kmv med stor insyns-
skyddad uteplats med miniträd-
gård. Modern hall med "walk-in-
closet", vardagsrum med stac-
parkett, helkaklat badrum, vit-
målade köksluckor & bänkskivor 
i ek. Lugnt omårde. 5 min gång-
väg till köpcentrum & direkt-
buss till Lindholmen och cen-
tralstation. Bredband. Välskött 
stabil förening med god eko-

nomi. Omgående inflyttning om 
så önskas. 
Avgift: 2204:- Pris:415 000:- eller 
högstbjudande. För upplys-
ningar ring K. Persson:
tel. 0303-22 37 75
el. 0705-82 37 75

Stringbokhylla, matberedare, 
överkast, gardiner, kuddar.
tel. 0303-963 39 efter kl 18.00

Lastbågar till Volvo V40, som 
nya 450:- Fyra st herrcyklar till 
varierande pris. En barnsulky.
tel. 076-113 72 12

Vinterhjul dubbade 4 st, passar 
Renault Clio -98 
M-djup 5,5-6,5 mm. Pris: 400:-
tel. 0303-74 85 87

Dancover båthus 12x4 m till 

salu i Nödinge båthamn. 
Bara att flytta in.
tel. 0303-97 158

Två checkar från ELON värde 5000 
kr vardera säljes för 4000 kr/st.
tel. 0303-22 96 65

UTHYRES
Garageplats mekarställe i 
Bohus 70m2 El, värme, vatten, 
pentry, toa.
tel. 031-22 73 27

ÖVRIGT
Garageförsäljning av begag-
nade flickkläder i storlek 98-160. 
Ex tröjor 10:- Jeans 25:- Kom och 
fynda söndagen den 18/10 kl 10-
13 i garaget på Gisslabacken 21 i 
Skepplanda. Vid frågor ring:
tel. 0303-33 74 30 Jeanette

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.

Pr
yl

bö
rs

en
 p

ub
lic

er
as

 ä
ve

n 
på

 w
ww

.a
le

ku
rir

en
.se

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 

Hemservice Kungälv. Hushålls-
tjänster, hem-, flytt-, kontorsstäd, 
tvätt, fönster, trädgård. 
www.hemservice.se
tel. 0303-579 00

Harmoniska och stärkande 
miljöer Feng shui – konsultationer 
för företag, hem och trädgård. 
Föreläsningar om feng shui. 
Läs mer på min hemsida
www.maximafengshui.se eller 
ring Monica:
tel. 0705-40 60 01

STÄD PÅ ERA VILLKOR 
Passa på att utnyttja avdrag på 
hushållsnära tjänster. Flyttstäd, 
veckostäd, storstäd, byggstäd, 
kontorsstäd, trappstäd, fönster-
puts m.m. Goda referenser kan 
anges. Innehar F-skattsedel. 
tel. 0708-76 87 88
ammm14@live.se

Ak's Stubbfräsning 
7kr/cm Vi är billigast! Utför även 
avancerad trädfällning.
tel. 0703-62 72 65 Christer

Svets och smide. Mekaniska 
reparationer tex släpkärror, jord-
bruksredskap, små maskiner 
m.m. Innehar F-skattsedel.
tel. 0706-33 82 68

Trädfällning. Röjning av sly och 
buskar. Även bortforsling av ris. 
F-skattsedel finns.
tel. 0706-33 82 68

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

Bokföringshjälp?
Löpande bokföring, momsre-
dovisning, löner, bokslut samt 
deklarationer. Innehar F-skatt 
sedel. ME Consult bokföring KB.
tel. 0703-00 16 46

Grunnegummans Mat & Bak 
Välkommen att beställa en per-
sonlig tårta i marsipan eller 
sugarpaste. Vill Du ha en tårtde-
monstration - samla några vänin-
nor - så bokar vi in en lämplig tid. 
Du är också välkommen till min 
lilla tårtbutik, där du kan köpa 
allt för Din tårta. Alltid öppet när 
jag är hemma!
tel. 0303-74 50 27
el. 0737-55 26 24
www.grunnegumman.se

STÄDNING UTFÖRES 
Ett nyetablerat städföretag i Ale 
söker nya kunder, både privatper-
soner och företag. 
Svensk tjej utför: flyttstädning, 
hemstädning, storstädning (inför 
tex nyår, jul), kontorstädning, 
trappstädning, fönsterputs. Har 
många års erfarenheter. 
Är pålitlig. Bra referenser.
 Innehar f-skatt. 
För mer info: Citymaid
tel. 0706-20 78 99
info@citymaid.se
www.citymaid.se

Behöver din häst klippas? 
Jag klipper din häst/ponny efter 
dina önskemål. Även tjockpäl-
sade hästar så som islänningar, 
fjordingar, shettisar etc. 
Prisex. häst: Helklippning 400:- 
Halvklippning 300:- Jag klip-
per i Ale med omnejd, tveka inte 
att höra av dig, det mesta går 
att lösa.
tel. 0707-56 87 95 Therese

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

Fönsterputs? Abonnera på 
utvändig fönsterputs. Avdrag för 
hushållsnära tjänster. F-skatt. 
KCAB.
tel. 0709-32 44 59 Kent

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 
Ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Maj-Lis Hansson

Grattis vår goa och fina tjej
Minea

som fyller 10 år den 15 okt
Vi älskar dig

från
Rebecca, Mamma och Pappa

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

Ann-Marie Gustafsson, 
Älvängen

Veckans ros

En stor bukett rosor vill jag 
ge till den person som hit-
tade min väska utanför ICA 
i Älvängen och lämnade in 
den i affären.               Kerstin

Grattis
Alice!

Två år har gått
sen vi lilla Alice fått.

Vi har inte något annat val,
annons får bli vårt hyllningstal.

Massor av pussar och 
kramar önskar

Mormor, Morbror Dean, 
Moster Amanda

Grattis
Markus

på 4-årsdagen
Önskar

Mamma, Pappa, Rebecka, 
Mormor

Farmor & Farfar

Grattis
Lycka Molenda

på 2-årsdagen 19/10
Kram

Farmor & Farfar

Marknad & Loppisdag på Uspastorp
Lördag 17 oktober kl 12-17 

Arrangemanget äger rum på 
Uspastorp Konferens & Äventyrscenter 

Loppis • Auktion • Fiskdamm
Familjeaktiviteter • Servering

Alla intjänade pengar går till behövande barn 
och kvinnor i Indien. Välkomna!

Kurt och Lena Jannesson, 
0303-74 51 26, 0704-16 31 72, 0705-73 83 59

...till de två tjejer som var 
ute och promenerade i 
Skepplanda på söndagskväl-
len och som iakttog rök från 
soprummet på Vadbacka 
Gästgiveri och därför lar-
made räddningstjänsten.

Tacksam ägare

Kicki Rosén
Grattis i efterskott 
på din 20 års dag!

Grattis Brottar’n!
Är det dags för en ny vända 
snart. Vi i publiken tyckte 
det var hur sköj som helst.

Som nybliven 36-åring 
borde du passa ännu bättre 
i tungvikt... Eftersom man 

blir tyngre med åren.
Lycka till på Lidingö!

Avsändare okänd

Grattis
Sally Christensson

på 16-årsdagen 18 oktober
Kramar från Daniel och Ella

Övrigt
Dalle...
You can't hide!
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Till VÄRLDENS BÄSTA 
MAMMA som ställer upp i 
tid och otid för sin söner.
Vi älskar dig!

Björn & Tomas Amneskog

Grattis 
Hyddan

som den 12 oktober 
fyllde 38 glansfyllda år.

Att du kan vara i sådan form 
med tanke på vad du äter!

Lycka till med den 
mixade smörgåstårtan.

Pinnen & Perra

BORTTAPPAT. Jag har 
en minneslucka på ett par 
timmar från i lördags. Är 
det någon som har sett den 
så var vänlig kontakta mig 
på....... äh, nu kommer jag 
inte ihåg numret.

En skojare

Vem 
känner du 
som snart 

fyller?


