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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. Hämtas
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

Resepresentkort köpes
Solresor, Apollo, Fritidsresor, 
Ving, Ticket eller Resia. Även 
kort datum. Ring
tel. 0760-20 54 54

SÄLJES

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

Den perfekta julklappen. Tvätt-
bara lammskinn. Vita, Svarta och 
gråa. Passar utmärkt till barn-
vagnen. Pris fr. 1000kr.
tel. 0703-61 24 92

Hästtäcke: Amigo Turnout 200G. 
Färg: Marin. Storlek, 110cm (helt 
nytt). Nypris. 940:-. Nu: 750:-
tel. 0704-78 41 14
Lisbeth

Välbevarad darttavla, 250 kr. 

Häftigt nitbälte, 100 kr.
Ring: 0303-74 97 35

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"

God jul & Gott nytt år. Du 
kvinna 36-46år, svenska eller 
asiat-östeuropeisk. Vill du träffa 
den rätta så här har du då en 
man på 56 som väntar på ditt 
brev svar med telenummer. 
Intressen: dig, resor, sport, mat-
lagning mm.
Svar till Alekuriren. 
Göteborgsvägen 94, 44633, 
Älvängen. Märk "Kontaktan-
nons"

Tjej-Kvinna sökes för dis-
kreta träffar av trevlig skåning i 

Älvängen. Lite mys-pys i Jul?
Ring eller sms för träff.
tel. 0720-10 28 71

UTHYRES

Lägenhet i del av hus mellan 
Skepplanda - Hålanda. 3 ROK i 
öppen planlösning ca 105m2.
Ring Lars eller Charina.
tel. 0761-63 87 70
el. 0707-66 44 34

ÖVRIGT

Snyggaste Naglar gör du i 
Nödinge hos Kikkis Naglar. Bra 
pris.
tel. 0703-68 14 826

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

lllllryllllllllllllyyllllllllllllllllll
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

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
Julen närmar sig med storm-
steg och vi bokar in storstäd 
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
aleshemstad@telia.com

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 70
VML Rotpartner
www.vmlrotpartner.se

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

Hushållsnära tjänster
Privat & Företag.
Rebbens Städservice AB
Tel. 0303-74 70 02
el. 0703-65 66 24

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.

Vårt charmtroll
Celia Skogsberg
fyller 1 år den 8/12
Grattiskramar från

Mamma, Pappa och Nemo

Grattis
Pappa

60 år den 19 december
önskar din

Beatrice

Vi vill gratulera 
världens goaste killar!

Alfons 3 år den 30/11 &
Jonathan 4 år den 11/12.
Vi älskar er. Kramar från
Mamma, Pappa och Dennis

Grattis
Zandra

40 år 
2010-12-21

Många grattiskramar från
Magnus Emma Jennifer 

Fredric

Ludvig Hellström
Fyllde 8 år i söndags-

Grattis i efterskott önskar
Mormor & Morfar

Undanbedes 
All ev uppvaktning undan-
bedes på min 85-årsdag, 
såväl före som efter. Ej 
hemma.

Vänligen, Kurt Ryden
Nödinge

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Gunborg Augustsson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Anna Jönsson
Hålan

Födda

Vi trodde att vi hade allt, 
sen kom du!

Alicia har blivit storasyster.
Välkommen till världen

Melvin
Född 8/11 2010 Näl

4710g 54cm
Stolta föräldrar

Charlotte och Tony Törnevik

Veckans ros 
Tack alla ni som hjälpte 
till när jag körde i diket 
i Ledet den 30 nov efter 
SKTF's möte. Jag vill tacka 
Mariette, William, Marie, 
Anders, tjejen med lastbilen 
som försökte dra upp bilen. 
Tack alla som stannade och 
frågade om jag behövde 
hjälp. Tack Mariette för att 
du stannade ända tills bärg-
ningsbilen var klar trots det 
kalla vädret. Tänk att det 
finns så många snälla med-
människor.

Kramar från 
en tacksam Marie

... Till de hjälpsamma per-
soner som kom till undsätt-
ning när jag körde i diket 
i Torp i lördags. Hjärtligt 
tack!

Eva

Jag vill tacka KB Rör som 
kom och hjälpte mig på 
en gång till mig när jag 
behövde hjälp.

Ellen Johansson

Tack snälla du som hittade 
min mobil och lämnade till-
baka den.

Philip
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