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

Bil köpes. Rostfri nybesiktigad 
Micra eller Polo köpes kontant.
tel. 0303-33 84 23

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

RESEPRESENTKORT KÖPES
Apollo, Fritidsresor, Solresor, Ving, 
Ticket eller Resia. Även kort datum.
tel. 076-714  79 36

Hus önskas köpas
Vår familj letar efter en villa i 

Nödinge, Nol, Alafors, min 120 m2.
Har du funderingar på att sälja?
Ring Eva Dahl:
tel. 0730-68 73 00

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

SÄLJES
Motionscykel nästan ny 500:-
kvitto finns. Massagebänk, 
mycket bra bänk för den som 
utövar massage 1000:- kvitto 
finns. Roddmaskin, något begag-
nad 200:- Allt fullt användbart.
tel. 0303-36 58 28

Frugan vill göra om hemma så 
nu säljer vi en mörkblå skinn-
soffa 3+2+1 (Skinngruppen) 
Nypris - 2005  45 000:- 
Nu 22 000:-
tel. 0705-78 80 31 Martin

4 st dubbdäck på fälg Dunlop. 
En säsong. 195/65 R 15.
tel. 0736-76 51 57

2 stora mörkbruna skinn-
fåtöljer i mycket bra skick 
+ 1 fotpall 1200:-
tel. 0303-96 809

EU MOPED Keeway R48 

Modell 2007. Endast 410 mil. 
Tjejkörd. Pris: 6900:- + hjälm 
+ godkänt lås.
tel. 070-246 88 33

Villa i Mossen Nygård. 
Bilder finns på Hemnet. 
tel. 076-233 43 00 Ägaren
el. 0520-181 65 Mäklaren

Nästan nya 09 års dubbdäck 
till Volvo V 70. 205x60 R 16 Pirelli 
(200 mil) = 4000:- Låsbar hjul-
muttersats + en lastrumsmatta i 
plast. 400:-
tel. 0520-66 05 89

Dubbdäck Gislaved nord frost 
205/65 R15. Stålfärg. Till S 80.
tel. 031-98 13 28

Mysig vindsvåning med sov-
alkov i Surte. 1 r.o.k. 36 kvm. 
Grangärdesvägen 15B. Ljust 
kök med ny spis. Vardagsrum 
med nytt golv. Badrum med 
nytt plastgolv. Bra läge, nära till 
både natur och kommunikatio-
ner. Välskött stabil förening med 
god ekonomi. Avgift: 1300:-/mån. 
Pris: 440 000:- eller högstbju-
dande. För upplysningar ring:
tel. 0704-32 00 37

Soffa med plats för 7 bord, 
fotölj med fotpall, matta, 
2 piedestaler.
tel. 0303-96 202

SÖKES
Jättesöta kattungar! Söker 
mysigt omtänksamt hem från 
mitten av november. Ring för 
ett besök.
tel. 0709-26 17 68

Medryttare sökes! Till 4-
årig arabkorsning. Du bör vara 
minst 15 år och ha unghästvana. 
Hästen står i Älvängen. 
För mer info ring:
tel. 0700-45 31 18
el. 0733-12 34 06

ÖNSKAS HYRA
1:a el 2:a önskas hyra. Allt av 
intresse. Omgående. Max hyra 
5000:- Fast jobb.
tel. 0707-33 67 93 Christian

UTHYRES
Lägenheter. 1 st 4 rok 110m2 
Surte. 1 st 2 rok 60m2 Surte. Fina 
lägenheter i nybyggt hus.
tel. 031-98 31 28
el. 0704-32 28 14

ÖVRIGT
SAKNAD KATT. Snälla har ni 
sett våran katt. Gråfärgad med 
halsband "Palawan", Philipines. 
Borta flera veckor. Desireé 5 år.
tel. 0739-72 25 25

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

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

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

Hej! Jag är en tjej på 16 år som 
söker ett extrajobb efter skolan, 
helger och lov. T.ex. barnpass-
ning, städ, affär. Hoppas på svar 
snarast. 
Jag är ordningsam och noga.
tel. 0704-86 31 20

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

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.

övriga övriga övrigg

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

Ingvar Svensson, Grunne

Övrigt
Festen i Ledet 31/10. Hur 
kan man skriva att mat och 
dryck ingår för 200:-/person 
och då servera en "fattig" 
pastasallad och bröd som 
inte ens räckte till för alla. 
Drycken till maten? Var det 
bålen då eller? Bättre upp 
nästa gång.

Besvikna festdeltagare

Födda

Välkommen 
3/9-09 föddes vår prinsessa

Amanda
som vägde 4410 g 

och var 53 cm lång.
Tack till personalen 

på BB Mölndal. 
Vi önskar dig all lycka i livet.

Stolta föräldrar 
Jannike Lindqvist och 

Tobias Karlsson

Veckans ros
Veckans största ros! Torsda-
gen den 29 oktober ställde 
Alex och Wille sina cyklar 
utanför Ale gymnasium och 
låste dem för att träna hand-
boll. En halvtimme senare 
kommer deras mamma 
för att titta på träningen, 
cyklarna står kvar. När vi 
kommer ut 20 min senare 
har några stulit cyklarna, 
grabbarna blir förtvivlade. 
Vi letar med hjälp av trä-
ningskompisar i mörkret. 
Jag ber ett gäng killar runt 
20 år att hjälpa oss och de 
sätter fart på en gång. Efter 
mindre än 30 min har båda 
cyklarna hittats av våra nya 
kompisar undangömda på två 
olika ställen på Klöverstigen. 
Utan deras hjälp hade vi inte 
en chans att få tillbaka mina 
söners nya cyklar. Tänk 
om det fanns fler som ni i 
Nödinge, ni är guld värda!!

Alex, Wille och Lisa

Övergiven kattunge? Vi 
har tagit hand om en katt-
unge som i flera dagar visat 
sig i Sannum, Nol. Hon är 
tillgiven men mycket mager 
och behöver säkert få en titt 
av en veterinär. Är det din 
katt? Hör av dig!

0703-34 33 57

Grattis våra solstrålar
Elias 3 år 7/11

och Wilmer 1 år 10/11
Önskar

Mamma och Pappa, Moster, 
Morbror och Kusinerna

Saknad katt. Liten gråbrun 
tigrerad katthona med vita 
tassar och nos. Märkning i 
örat. Försvann 22/10 från 
Södra Nol. Har du sett 
BUSAN - ring:

0707-77 18 48

En ros till dig som hittade 
och lämnade in mitt körkort 
på Swedbank i Älvängen. Jag 
är mycket glad och tacksam!

Marianne Karlsson, Hålanda

Grattis våran älskade prins
Elias

på 1-årsdagen 8/11
Önskar Mamma och Pappa

Grattis
Hanna Sandberg

på 10-årsdagen 
den 9 november

Vi älskar dig!
Mamma, Pappa, 

Linda & Sara

Jag vill tacka alla vårdnads-
havare som hade hand om 
min Älskade Kurt för all kär-
leksfull och god vård under 
Hans svåra sjukdom. Tusen 
tack alla.

Norma

Tack

Grattis
Lotta

på 2-årsdagen 
den 14 november
Grattiskramar från 

Farbror Jesper, Victoria, 
Kusinerna Emilia och Johannes

Grattis 
Marcus

på 8-årsdagen
 Önskar

Mamma, Pappa, 
Storasyster Sandra

Farmor
Mormor & Morfar

Grattis 
Moa Hylander 
på födelsedagen 

Önskar 
Kent, Lena, Marcus, Johanna, 
Niclas, Alexandra & Joacim

Dalle...  
Snart får det hända något!
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Vinnare i Ponnyklubbens 
”Tippa Allsvenskan” 

blev:

  1. Lars-Inge Andersson
  2. David Jutendahl
  3. Eiron Andersson
  Jumbo: Kjell Andersson

Priserna avhämtas i 
klubbrummet på fredag.

PONNY-
KLUBBENS TIPS


