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KÖPES

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
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

Bil köpes. 95-08. Allt av 
intresse. Mindre defekter ej 
hinder. ring för snabb smidig 
affär. 
tel. 0762-06 62 58

Bilar köpes kontant. Älvdalens 
bil, Bohus
tel. 031-98 08 90

SÄLJES

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

LG 44" DLP TV säljes. Mycket 
bra skick. LCD skärm. Pris 
endast 2500kr. Samsung 22" bra 
skick, 400kr.
tel. 0763-54 90 02
el. 031-33 16 720

4st vinterdäck. Friktionsdäck 
på aluminiumfälgar, 185/55-R15 
till Kia Pikanto säljes för 1200 kr.
tel. 0303-74 13 44

Liten fin Elektro-Helios frys, 
billigt.
tel. 031-98 15 93

Nätt bäddsoffa, soffbord. Läs- 
och taklampor. Pris: 1200:-
tel. 0762-18 20 10

4st dubbdäck på fälg. Pas-
sande Volvo S80. Mycket bra 

skick. Säljes på grund av bil-
byte. 1800:-
tel. 0303-33 84 24

Ovanlig veteranbil: A-Ford -30. 
Phaeton, 4-dörrars cabriolet. 
Volvo 760-89 rostfri men något 
krockskadad.
tel. 0705-67 54 44

Moto Guzzi Griso -06, 67 000kr. 
Yamaha & Suzuki 50 cc minibike, 
12-19 000kr. Honda MT 5-växlad, 
5500kr. Honda 50cc -63. Honda 
SL 90cc -69.
tel. 0705-67 54 44

Zündapp KS100 -63, CX 50 
-80, Zündapp minibike 50cc -73. 
Zündappdelar 50-125CC.
tel. 0705-67 54 44

UTHYRES

Ett hus mitt i Nygård (föred-
etta Signes café). 5 rum, 2 kök, 
2 bad, 900kvm tom. 6400kr exkl 
el, värme, vatten. Uthyres till 
rökfri familj. Ring för visning.
tel. 0707-27 20 90

SÖKES

Anställning sökes
AB&CDE-körkort. Ex, chaufför, 

montering, butik eller annat.
Hel / del / extra? 
Referenser finns
tel. 031-98 13 00

Hej! Trevlig kille från Göteborg 
som söker tjejer som vill prata 
i telefon sedan träffas. Intres-
sen: BIo, musik, dans, kläder, trä-
ning mm.
Kram Peter 38 år.
tel. 0763-19 95 36
msn. a0704357908@hot-
mail.com

ÖVRIGT

Höst snygga naglar i Nödinge 
hos Kikkis Naglar.
tel. 0736-81 48 26

Släktforskning. Jag hjälper dig 
med en släktforskning. Sänd 
e-post till:
morfars.farmor@yahoo.se

Snygga naglar...Hållbara och 
vackra gelnaglar till prova-på 
pris, från 400kr.
MM's naglar i Alafors.
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. Virussa-
nering, uppkoppling till inter-
net,
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, momsre-
dovisning, löner, bokslut samt 
deklarationer. Innehar F-skatt 
sedel. ME Consult bokföring KB.
tel. 0703-00 16 46

STÄD
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. 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-behörig-
het, 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

Få mer lugn och ro?
Kursstart. Aktiv avspänning 3 
gånger varannan vecka. Tisd, 
onsd, CD ingår i kursen. Läs 
gärna mer på www.laraoch-
halsa.se
Tel. 0303- 121 95
Maia Alverby, Lära och Hälsa

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, Drä-
neringar.
Trädfällning, Beskärning av Träd 
o Buskar.
Nyanläggning och Höststäd av 
Er Trädgård.
Tel. 0768-81 60 10

Gör en canvastavla av din 
bästa bild från 350:- .Öppet 
må-fr 10-18; lö 10-13. Bomans 
Foto, Nytorget , Kungälv
tel. 0303-21 11 51
www.bomansfoto.se

Hemservice Kungälv
Hushållstjänster, hem-,flytt-,
kontorsstäd, tvätt, fönster,
trädgård. 
tel. 0303-57 900
www.hemservicekungalv.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.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeeerrrrrr

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggaaaaagggggggaaaaaagggggggggggggggggggggggggggggggggivriiiiiggiiiiii aaaaaaaaaaiiiiiiiiiigaiiiiövrigövriggggggggggöööööööövvvv iiiirrrröövvvvvvrrrrövrig
ttt äääääääätjän

gg
tjänjjjjjäätjtj nnnnnntttttt nnnnnnäääät ääääääää

ggggggggggg
ääää
ggg

ääjjtjänn

Gunvor och Jan
firar den 22/10 guldbröllop
Många grattiskramar från

Peter, Ulrika, Lisa,
Patrik och Fredrik

Grattis
Felicia

på 3-årsdagen
den 22 oktober

önskar
Farfar & Farmor

Ett jättestort grattis
till världens bästa mormor

Christine Storm
som fyller 60 år den 19/10
Tusen kramar och pussar 

önskar
Joel, Gabriel,

Linnea och Louise

Linus
25:e oktober

Grattis vår älskling
på 2-årsdagen!

önskar
Mamma & Pappa

Grattis
Lycka Molenda

på 3-årsdagen 19/10
Kram

Farmor

Grattis
Ida
3 år

önskar
Ann, Björn, Ludwig

Stort grattis
till våra två solstrålar

Max & Moa
på deras 3-årsdag 25/10

Kramar i massor från
Mamma & Pappa

Grattis
Jonte

på din 10-årsdag
den 23:e oktober.

Många kramar från
Mamma, Pappa, Julia 

& Farmor

Smaragdbröllop
Vi vill gratulera våra kära,

Gerd & 
Lars-Olof Larsson

på deras 55-åriga bröllopsdag
den 29 oktober 2010
Yvonne, Inger & Lena 

med familjer

Efterlysning
Är du en lång brunett, 
vacker som få och dessutom 
var på Ica, Aletorg den 28/9 
vid 18.30. Du har långt hår, 
du hade slitna jeans på dig. 
Du hade en vän med dig, 
hon bar en röd jacka. Vi fick 
ögonkontakt några gånger...
Vore kul om du kunde 
skicka mig ett mail på 
ulkse@yahoo.se

Veckans ros 
Till skolsköterskorna inom 
grundskolan i Ale: Ing-
Marie, Anita, Iréne, Eva, 
Maria, Anette och Marie. 
Ni har varit fantastiska kol-
legor och jag beundrar det 
arbete ni som skolsköterskor 
utför!

Ann-Sofie

Ett helt fång rosor till de 
duktiga och trevliga kil-
larna som röjde i skogen 
på Ljungvägen i Nol. De 
kom från Ale kommun och 
gjorde ett fantastiskt bra 
jobb. Nu har både trafiksä-
kerheten, trivseln och trygg-
heten ökat. En ros även till 
Anders på Ale kommun som 
såg till att arbetet utfördes 
så sanbbt.

Barbro

Ett stort fång rosor till 
alla snälla människor, som 
hjälpte mig, när jag ram-
lade handlöst i gatan på 
gamla vägen i Älvängen den 
22 sept. Jag mår nu bra, 
men det blev några stygn 
i munnen och läppen, och 
ett par tänder som blev för-
störda.

Birgitta L
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