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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 dödsbon.
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

Torkad brasved. 1-3m3

tel. 0303-33 85 31

SÄLJES

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

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

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

Volvo PV-53. Bil i delar, kom-
plett till 85-90%. Rostlagad, två 
motorer inkl. växellådor. Pris: 
10 000:-
tel. 0707-65 90 43

Barnkärra lite använd med luft-
hjul och regnskydd. Insynskydd 
till Volvo v70.
tel. 0303-22 94 91

Blandras valpar. Vac, chip, 
besiktigade. Söker bra hem, ring 
eller maila för mer info. 

usling@live.se
tel. 0704-13 55 54
Rebecca

Hörnsoffa i ljust skinn 2600:-. 
Korgmöbel, glasbord, 4 fotöl-
jer, 900:-. 2 mörka skinnfotöl-
jer, 600:-. Ekbord jysk + 8 stolar, 
1500:-
tel. 0303-967 12

Jättesöta svarta kattungar 
önskar nya goda hem.
tel. 0303-33 82 49

UTHYRES

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

SÖKES

Hej! Kille på 40 år som söker 
en tjej eller kvinna. Intressen 
golf, mysiga hemkvällar m.m. 
Svar med foto. Hör av er. 
Svar till Alekuriren. 
Göteborgsvägen 94, 44633, 

Älvängen. Märk "Patrick"

ÖVRIGT

Naglar. Snygga, hållbara gel-
naglar. Även presentkort. MM's 
naglar i Alafors.
tel. 0707-13 43 09

Hugg din egen jul/utegran
Lördag-Söndag 11/12-12/12, 18/12-
19/12, kl 11-13 båda helgerna. 
Annan tid efter ök går också. 
Gamla som nya julgransköpare 
välkomna.
tel. 0706-48 26 47

Ett antal katter skänkes. 
Blandade åldrar och färger. P.g.a 
dödsfall. För foto eller beskriv-
ning ring:
tel. 0706-98 21 28

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.

Pr
yl

bö
rs

en
 p

ub
lic

er
as

 ä
ve

n 
på

 w
ww

.a
le

ku
rir

en
.se

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 prylpryl 
börsenrsensenbbbbbööööööörrrrrsssseeeeennnnn

llllllryllllllllllllyyllllllllllllllllll
bör

p yprylprylpryl
b
y

bb
yy

börö
y

bbbbbbörööööörrbbbööööörrrrrs

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!
Snöskottning, bygg, måleri, 
golv, el-behörighet, städ, träd-
gård. 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

Vi tar id- och körkortsbilder. 
Drop in. Pris 180:- . 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

Hundägare se hit.
www.hundfixarn.se
Jag håller på att utbilda mig 
till hund frisör. Under våren 
2011 kommer jag att öppna ett 
hundtrim i Skepplanda. Därför 
önskar jag trimhundar till trä-
ning och det kommer att bli 
reducerade priser. Tar även 
emot katter för nerrakning. 
Badar, klipper klor, rensar öron. 
Allt enligt överenskommelse. 
Ring om mer info.
tel. 0701-52 21 96

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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För att lyckas med detta behöver 

hjärnforskningen mer resurser. 

Hjärnfondens Postgiro 901125-5.

Bankgiro 901-1255.

Stöd hjärnforskningen!

Gåtan med 
Alzheimers sjukdom

kan vara löst 
inom tio år.

Pontus Hernberg
Grattis på 13-årsdagen

den 23/11 - 10
önskar

Mormor & Morfar

Hannah
5 år, 24 november

Många grattiskramar
från

Mormor & Morfar

Vi vill gratulera vårt älskade
barnbarn/syskonbarn

Amelia
på sin 1-årsdag 27/11
Många kramar från

Mormor, Morfar 
& Morbror Johan

Födda

Välkommen vår 
lilla prinsessa

Yasmin
Natalies lillasyster

KK Mölndal 15/10 2010
Mona Persson Eltagi

Saleim Eltagi

Upphittat
Skepplanda. Upphit-
tad barncykel återfås mot 
beskrivning.

Tel. 0707-43 80 97

Tack till alla som uppvak-
tade mig i samband med 
min pension.

Owe Lundin

Hjärtligt tack till alla som 
gratulerade oss på vår fem-
tioåriga bröllopsdag

Ewy o Ryde

Tack

Vigda 

Tommy Wallentin
och Madeleine Olsson

vigdes den 4 september
i Starrkärrs kyrka. 

Nu heter vi båda Wallentin.

Foto: Pasipho
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Vem känner du
som snart fyller år?


