
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

SUZUKI 410-Samuraj eller 4x4 
Volvo Valp köpes, även defekt.
tel. 0303-192 19
el. 0706-09 50 44

SÄLJES
Gillestugemöbler 500:- 
Bäddsoffa 1500:-
tel. 0303-33 64 60
el. 0733-33 64 10

Bondkattungar söker kärleks-
fulla hem! Mkt söta! Vana vid 
både barn, hundar + katter. End 
seriösa svar. Helst landet. Vänli-
gen ring vid intresse:
tel. 0739-70 10 93

Mysig vindsvåning med soval-
kov i Surte säljes. 1 r.o.k 36 kvm. 
Nytt golv i vardagsrum. Nytt 
ytskick i duschrum. Vitmålat kök 

med ny spis. Nära till kommuni-
kationer samt natur och badsjö. 
Välskött stabil förening med god 
ekonomi. Hyra: 1300:-/månad. 
För mer info ring:
tel. 0704-32 00 37

Kaninungar söker nya hem.
Mycket söta. Utomhuskaniner. 
Blandras. Pris: 100:-/st.
tel. 0303-33 80 90
el. 0704-38 69 38

UTHYRES
Garageplatser uthyres 
lämpligt till bil, husvagn, husbil.
tel. 0303-74 40 22

Stor lägenhet i Lödöse, 130 
kvm, 5-6 rum, uteplats, träd-
gård, 7900:-/mån + disp avg. 
Hyrestid 1 mars-31 juli med ev 
förlängning. Ring Kåre:
tel. 0704-38 60 82

SÖKES

1- eller 2-rumslägenhet sökes 
utav vital 80-årig pensionär i 
något utav hyreshusen eller 
bostadsrätterna i Bohus eller 
Nödinge med omnejd.
tel. 0303-23 93 60

Liten medryttare sökes till 
underbart snäll B-ponny. Upp-
stallad i Starrkärr med paddock 
& tillgång till ridhus. Hästkunnig 
förälder är ett krav. 2-3 dar/v. 
Förälder välkommen att ringa 
för mer info.
tel. 0702-122 693

ÖVRIGT
Julgranar! Såga din egen gran. 
100kr/st.
tel. 0706-48 26 47

Överkörd katt upphittad
Jons väg. Bar svart läderhals-
band med metallhylsa och kula. 
Är begravd.
tel. 0303-74 63 93

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 
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

Krånglar symaskinen? Service 
alla märken. Hämtar och lämnar. 
Lång erfarenhet. 
Spara annonsen!
tel. 0732-27 84 84
el. 0302-31 273

Vinterjackor & Kläder
Nya kvalitetsjackor till kanon-
priser. Jackor Barn & Vuxet från 
160:- Dunjackor från 280:-
Kavajer från 195:-
Vind/regnjackor från 30:-
Barnkläder från 10:-
Läs mer på www.scooterboden.se
tel. 0303-74 85 01

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

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

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

ATV EU-Moped
Access Streak i toppskick.
Höstpris: 8 500:- Vi lämnar 6 mån 
garanti. Läs mer om den på
www.scooterboden.se
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 
tjänster

övriga övrigg

Älvängen
0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Elliot Lööf
fyller 3 år den 30/11

Grattis från
Farmor & Farfar

Finast i hela världen!
Linus Netzen 5 år

Grattis önskar
Farmor och Farfar

Undanbedes 

Lucas Johansson
i Bohus

fyller 4 år den 6 december
Grattis och kramar från

Farmor & Farfar

Grattis till våran goe kille
Robin Landin

på 3-årsdagen den 5 dec
Många grattiskramar från 

Mamma, Pappa, 
Jerker, Ricky, Martin, Peter 

och Mormor

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Elinor Aronsson, Surte

Grattis
Klara

på 3-årsdagen den 4 dec
Önskar Mormor & Morfar

Välkommen till världen
vår son

Elias Dylan
född på KKÖ 090911

Lena Johansson och 
Oscar Svalin

Grattis i efterskott Stefan Johansson på din 50-årsdag!
Ser ut som att du firade den på rätt ställe...

Grattis 
Sara 

på din 3-årsdag den 7 dec!
Många kramar från 

Mormor och Morfar och alla Bo

Födda

Grattis Maria
på födelsedagen 6 dec! 

Nu är vi snart jämn-unga..

Efterlysning

EFTERLYSNING. Har 
någon sett min cykel som 
blev stulen den 25 septem-
ber vid Nödinge försam-
lingshem. Det var en orange 
Crecent med svart framgaf-
fel och rostfria fälgar och 
stänkskydd. Ring då:
Inger Svensson, 0303-22 92 02

Dalle...
Ännu närmare jul!

KATT BORTSPRUNGEN 
I ÄLVÄNGEN

Har någon sett eller tagit 
hand om vår underbara katt 
Zigge som försvann i slutet 

av vecka 47? 
Han är svart och grå-

spräcklig och vit på tassar 
och mage. Han hade inget 
halsband vid försvinnandet 

men är öronmärkt med 
följande nummer: 3713D.

Vi saknar honom 
jättemycket och vore 
tacksamma för tips. 
Kontakta Hanna på 
tel: 0736-355053 

el. Öistein tel:070-7878006

Övrigt

Välkommen älskade
Ludvig!

090925 KKÖ
Tack till Ingrid, 

Bohus MVC
Stolta föräldrar är 

Ann-Sofie Koppel och 
Jimmy Ljungkvist
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