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KÖPES

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

Bilar köpes fr. 500-50000-kont. 
Allt av intresse. Äv. husvagn. 
Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0737-42 90 92
el. 0732-49 85 16

Person & Transportbilar. Allt 
av intresse.
tel. 0707-53 61 77

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

Äldre cykel (40,50-tal) köpes. 
Även defekt.

tel. 0709-28 38 80

SÄLJES

Utbyte av köksluckor. 
Marknadens bästa priser.
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Mountainbike, "Target", blå. 21 
växlar. Vuxen strl. Pris: 500 kr.
tel. 0303-74 97 35

Bostadsrätt. Fin 2:a i centrala 
Älvängen med egen uteplats. 
Avgift 2660:- /mån.
Pris: 750 000 :- Mer info, ring:
tel. 0736-44 44 61

Snurrfåtölj i brunt skinn. Furu-
skåp, två öppna hyllor. Br, 70.H, 
80.Dj, 40. Vitrinskåp med belys-
ning. Br, 98. H, 120. Dj, 40. 300 kr/
styck.
tel. 031-98 12 91
el. 0739-50 50 30

Flickkläder säljes! Storlek 90-110. 
Helt, rent och välvårdat. 2 Fleece-
jackor, 4 höst/vårjackor, 1 badrock, 
6 långärmade t-shirtar, 5 par fod-

rade byxor, 3 klänningar, 3 strump-
byxor (oanvända), 12 t-shirtar, 1 
linne, 1 hello kitty mössa, 2 par 
byxor, 3 tröjor, 2 kjolar, 1 par regn-
tåliga overallbyxor, 9 par jeans, 7 
mjukbyxor mm. Pris: 1000:-
tel. 0702-35 65 25
Ulrika

UTHYRES

Boxplats. Finns ridväg och belyst 
paddock. Pris övk.
tel. 0738-70 27 96

SÖKES

Jakt. Söker del i jaktlag. Har två 
bra rådjurshundar.
tel. 0303-33 86 12
el. 0104-75 21 15
Bjarne

ÖVRIGT

Bli sommarfräsch. Fixa naglarna 
i Nödinge hos Kikkis naglar.
tel. 0736-81 48 26
Kikki

Bygg och städ till bästa pris.

- Städ och renoveringar
- Tapetseringar
- Snickare
- Stenläggning, kakel.
Även rötarbeten utföres. 50 % av 
arbetskostanden betalas av skat-
teverket. Ring för mer info.
tel. 0737-27 10 84

BARNLOPPIS / BYTESDAG
Välkommna att fynda baby- och 
barnartiklar, leksaker, skor, kläder 
stl. 56-160cl, böcker, spel, sport 
och fritid m.m. 
Alafors medborgarhuset (biosa-
longen). Lördagen den 25/9 kl 9-14.
Vid frågor, ring:
tel. 0730-67 78 50
Linda

Snygga naglar till prova på pris.
Naglar gjorda i gel som ger vackra 
och hållbara naglar. Även kväll 
och helg. MM's naglar.
tel. 0707-13 43 09

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

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

Husmålning halva priset! 
ROT-avdraget betalar resten. Sista 
året? Hög kvalitet, låga priser.
tel. 0730-27 06 50

Bokföringshjälp?
Löpande bokföring, momsredovis-
ning, löner, bokslut samt deklaratio-
ner. Innehar F-skatt sedel. ME Con-
sult bokföring KB.
tel. 0703-00 16 46

STÄD
Passa på att utnyttja avdrag på hus-
hållsnära tjänster. Flyttstäd, veck-
ostäd, storstäd, byggstäd, kontors-
städ, trappstäd, fönsterputs m.m. 
Goda referenser kan anges. Innehar 
F-skattsedel. 
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Minigrävare - Minidumper
Uthyres. Från 2 till 16 ton.
tel. 0705-22 08 32
el. 0303-33 75 45

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

Hyr65plus.se
Hyr en pensionär av oss!
Bygg, måleri, golv, el-behörighet, 
städ, trädgård. Ring:
tel. 0738-14 04 57

Hyr65plus.se söker seniorer 
inom snickeri, målning, murning 
och trädgård mm. Ring:
tel. 0738-14 04 57

Vinterförvaring 
Av husvagn/husbil i Sjövik. Varma 
och luftavfuktade lokaler. 
3000 kr / säsong.
tel. 0705-38 06 12
Christer Törnqvist

Lekvalls Hundpensionat
Nu utökar jag även med ett litet 
hunddagis (fetstilt på hunddagis)
I lantlig miljö nära Lilla Edet. Ej 
bursystem. Ring Annika för mer 
info 
tel. 0703-36 97 52
www.lekvallshundpensionat.se

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.
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Massor av grattiskramar
till vår älskade

Sigge
på 1-årsdagen den 14 sept

Mommo & "Gacki"

Grattis
Ellen

4 år den 21 september
Kramar från

Farmor & Farfar

Grattis!
Vårat älskade busfrö!
Isabella Toimela

fyller 2 år den 16/9-2010
Många grattiskramar från

Mommo, Moffa 
& Morbror Jimmy

Stort grattis
Alfred

som fyller 6 år
från

Mormor & Morfar

Stort grattis
Malva

som fyller 3 år
från

Mormor & Morfar

Grattis 
Sofia Larson

på 7-årsdagen den 14/9
önskar

Mamma, pappa och Ida

Agnes Pryts
Vår lilla solstråle

fyller 1 år 19 september
Många grattiskramar från

Mamma, Pappa, Malin
Mormor, Morfar

Grattis
Vårt lilla underverk

Ewelina
på 8-årsdagen

önskar
Mamma Ann-Katrin, Pappa 

Birger och storebror Axel!

Välkommen Marco
Den 4/7-2010 kom han

våran lille goding
Många tack till 

MVC Bohus och
KK/BB Östra

Stolta föräldrar
Sofia Consani och

Jimmie Saari

Födda

Välkommen!
Amanda Strömberg

föddes den 23/8 på Östra.
Stolta storasystrar:

Cornelia 5 år och Vendela 2 år

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Ronny Wikström

Veckans ris Födda
Veckans största ris och 
törne! Till dig som i Sand-
sjödal onsdag 1/9, helt kallt 
bara körde över vår lilla katt 
kompis Wiskey, vår familje-
medlem, stort älskad och nu 
saknad. Du bemöda dig inte 
ens att stanna och se efter 
hur det gick. Istället gasade 
du, och helt rått körde 
vidare. Den smällen kan du 
inte missat. Kanske du t.o.m 
såg oss i din backspegel, då 
vi sprang ut på vägen, Fy 
F-n för sådana som du. Att 
köra på ett djur kan hända 
vem som helst, men man 
stannar och ser efter hur det 
gick. Alltid.

Carina m familj

Veckans ros 
Veckans ros till Susanne 
Eriksson, eftersom hon är 
en toppentjej och kollega 
som alltid ställer upp.
Puss o kram                     Fia
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