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KÖPES

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

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

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

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

Hus under 120m2 nära Ale torg,
tel. 0733-37 68 38

SÄLJES

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

Volvo v70 II D5 -08. 6200 mil. 
Momentum. Hgvagnspkt. Delbart 
drag, met. mm. Nyservad. Nybe-
sikt. Fint skick.
tel. 0707-20 52 84

Byggklar tomt. Fint läge på Torp 
i Älvängen. Ca 2200m2

tel. 0704-26 12 25
el. 0761-39 58 92

Folkdräkt manlig. Tjörn strl 
52-54. Väst + skjorta + byxor 
med silverknappar. Mössa och 
kavaj o.d.
tel. 031-98 08 70
Iris Hult, Surte

Ekparkett, ca 20 kvm. 3400 :-
tel. 0303-33 88 57

Dubbdäck på plåtfälg. 

185/65 R15 till Toyota Aygo 800:- 
/ Bud. 175/70 R13 till Ford, 500:-.
tel. 0762-48 06 19

Moped. Peugeot 2008. 450mil. 
Hjälm + lås. Välskött, som ny.
tel. 0520-66 15 07

Volvo S90 (960) -97, auto-
mat, 179hk, drag, nivåautomatik, 
elvärmare, 22300mil, motor och 
lack i fint skick, vinterhjul.
tel. 0303-74 17 75

Gammal kassaaparat Natio-
nal 2000:-. Slipsten med smärgel 
1900:-. Tvättmaskin Bosch 1800:-.
tel. 0705-78 30 45

Byggklar tomt. Fint läge på 
Torp i Älvängen. Ca 2200m2

tel. 0704-26 12 25
el. 0761-39 58 92

3st gamla möbel radiogram-
mofoner ifrån 50-talet säljes.
tel. 0520-66 22 49

Begagnat vita innedörrar. 5st, 
pris 500:-
tel. 031-98 28 22

UTHYRES

Äldre hus uthyres. 4 rok, 
dusch, två toa. Delvis möble-
rat. Rökfritt, inga djur. Passar ej 
barnfamilj. Ligger i ryd.
tel. 0706-61 05 49

Rum att hyra i centrala 
Älvängen tillsammans med 
massör och frisör. Gärna fotvår-
dare eller liknande. Ring Lena:
tel. 0707-47 85 73

SÖKES

Anställning sökes. Ex inom 
butik, kontor, reception mm. 
Hel / del /extra. B-körkort och 
tillgång till egen bil. Referen-
ser finns.
tel. 0303-74 51 62
el. 0735-80 16 62
Maria, 34 år.

ÖVRIGT

USB-minnen. Jag tappade 2st 
vid busshållplatsen i Nödinge 
fred 29 okt. Jag blir mycket 
tacksam om Du som tog hand 
om dessa ringer.
tel. 0705-52 85 39

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

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

Film till DVD. Rädda dina 
minnen för över gammal film/
videoband till DVD. 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

Ales hemstäd
1:e advent närmar sig med 
stormsteg och vi bokar in stor-
städ och fönsterputs för fullt. Vi 
utför även veckostäd och flytt-
städ. F-skatt och kollektivav-
tal finnes. 
MVH / Helene Torstensson
tel. 0735-57 77 50

Totalentrepenad
Allt inom bygg, vvs och vär-
mepumpar till fasta bra priser. 
Ring för rådgivning. Fri offert.
tel. 0303-91 337
el. 0709-39 71 20
VML Rotpartner

Hushållsnära tjänster
RUT - avdrag. Privat och Före-
tag. F-skatt. Prova på erbju-
dande. Ring.
tel. 0703-65 66 24
el. 0303-74 70 02
Rebbens Städservice AB

GULD
Vi köper ert Guld. Till hösta 
dagspriser! Johanssons Ur & 
Guld. Välkommna!
tel. 0520-65 03 82
Lilla Edet
www.guldklippet.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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Vem 
känner du 
som snart 

fyller?

Grattis
Anette

på födelsedagen
den 9 november
önskar familjen

Birgitta
50år 10/11 - 2010

Välkommen i klubben
idag när du fyller 50 får du 

låta bli hugge kubben.
Nu dig vi vill gratta, njut av 

livet, fortsätt att skratta.
Vi som gillar Dig
och det är många

GULDBRÖLLOP
Släkt och vänner gratulerar

Evy & Ryde
Zackrisson

på deras 50-åriga bröllopsdag 
den 12/11 2010

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

Carl-Inge Samuelsson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Nils Johansson
Frövet

All ev uppvaktning på min 
90-årsdag undanbedes.

Ellen Persson
Skepplanda

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Astrid Johansson
Båstorp

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Rosa Johansson
Älvängen

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

Stina Carlsson
Älvängen

Tack alla ni som uppvaktade 
mig med sång, blommor, 
presenter och god mat i 
samband med min pensio-
nering från Björkliden. 
"Det gick i grönt"

Inger som springer
61-årig passionär

Tack

Veckans ros 
"Stora rosor" till min make 
Rune samt Emelie Påls-
heden, Emelie Berntsson, 
Malin Breifors och alla 
elever och föräldrar som 
hjälpte mig då jag skadade 
min höger hand. 
Kram och Tack

Camilla, Slottsgårdens 
häst och ridskola

Efterlysning
500kr i hittelön till den som 
hittar Leo, alias "Katten 
Jansson", vår stora goa inne-
katt som smet iväg den 31 
oktober från Gustav Lars-
sons väg i Madenområdet i 
Älvängen. Ring Annika:

tel. 0761-67 37 77

Veckans ris 
Måndagen den 25 okt kl 
16.30, cyklade min man hem 
från sitt arbete. Vid Pige-
gårdens dagis/förskola så 
kom en lösspringande hund. 
Hunden, en havrefärgad 
soft coated terrier (tror vi) 
sprang runt cykeln hop-
pande och skällande. Min 
man försökte undvika att 
köra på denna, ingen husse/
matte i närheten som tog 
kommando över hunden, 
detta resulterade i att min 
man föll så olyckligt att han 
skadade sin högra arm, knä 
och ansikte, likaså glasö-
gon. En kvinna ropade på 
hunden och försvann runt 
hörnet vid ett av hyreshusen 
vid Klöverstigen, en man i 

närheten såg det som hände 
och frågade hur det gick. Då 
vi själva är hundägare vet 
vi att det kan hända att en 
hund smiter, men eftersom 
kvinnan ifråga gjorde inkall-
ning på sin hund tror jag 
hon såg var hunden befann 
sig. Det är under all kritik 
att bara strunta i att bry sig. 
Detta medförde att min man 
som är reumatiker får ännu 
mera ont och värk, och med 
vårdcentralbesök som följd. 
Och glasögonen, vem ersät-
ter den kostnaden. Skäms 
du främmande fega kvinna 
som bara smög iväg, det är 
ynkligt!

Hundvänner 
med kopplad hund!
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