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KÖPES

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

SÄLJES

Ny bok utkommen! Innehåll: 
berättarvrå, kyrktradition och 
dansbanekultur. Hålanda hem-
bygdsförening med Torpvand-
ring till bla.a Brådalen, Kärret och 
Skansatorpet. Kobergs Intresse-
förening, och Dalens kvarn.
tel. 0520-66 20 47
inga.emanuelsson@tele2.se

Skoda Felicia -99. Säljes direkt 
av ägaren.
tel. 0303-179 53
el. 0701-78 80 62

Mycket söta kattungar. En grå, 
2 svarta. Önskar nya kärleksfulla 
hem. 10 veckor, rumsrena.
tel. 0303-33 82 40

Labrador valpar. Efter fin stam. 
Höftledsröntgade föräldrar, 
ögonlysta, chip, vet besikt, dolda 
fel. Lev klara v 27-28.
Grodlunds kennel, Lena.
tel. 0736-36 03 65
el. 033-24 51 13

Klockradio,100kr. Diverse 
dvd-rom data,100kr. 
Nätverkskablar,50kr. Reci-
ver marantz2,150kr. Cd-väx-
lare tachnics,800kr. Reci-
ver fisher sterio 150.7, 1300kr. 
Kassetdäck,200kr. Philips tjock 
TV, 200kr. TV 14" dux color, 150kr. 
Sharp sterio kasset cd 2.24w, 

200kr. Denver kareoke, 150kr. 
Kareoke vision, 100kr. Expert-
floor, nypris 5000kr, nu 2500:-, 
12 lådor * 9 paneler = 2,25 kvm. 
1285*195*7mm. Allt 15 kg.  Vinter-
däck på fälg 3ms + s1 185/70r/14.
tel. 0703-96 56 12

Tidigare känd som signes café i 
hjärtat av nygård , går att ha det 
som affärslokal med bostad "ett 
hus som betalar sig själv ". Säljes 
till högst bjudande. Ring 
tel. 0707-27 20 90

Sommarblommor. Tagetes i 
vackra färger, blommar länge. 
Höstaster. Vit, röd, blå. Sommar-
dalia. Vit, rosa, vinröd, orage, 
röd. Knoppar är på gång, blom-
mar lite senare. Göteborgsv 49 A, 
Älvängen. Fred,lörd,sönd 16-20.
tel. 0303-74 88 35
Andra dagar kvällstid efter 20

Visiret-mc-tratten. 1950:talet. 
Veteranare - motorcyklister, 
mopedister, veska, cykelåkare & 
glasögonbärare är den bra, blir 
inget vinddrag med rinnande 
ögon. Bra å ha i blåsväré också. 
Vintertid för alla snöskoteråkare, 
sparkåkare, bobåkare, speciellt 
i utförsbackan då dé flyg. Testat 
av testlaget på Skotermagasinet  
Umeå 1987, med bra resultat.
tel. 0303-74 88 35

UTHYRES

Husbil uth! 5,50 m lång. TV, 
Stereo, cykelställ, dusch, mikro-, 
ugns- & grillkomb. 5000 :- / v, 
2000:- dep. Mkt fin! GBG omnejd
tel. 0704-87 19 45

Förvaringsutrymme i varmga-
rage (13 kvm) uthyres.
tel. 031-98 01 02
el. 0734-09 01 02

Ö HYRA

Lägenhet el hus önskas hyra i 1: 
hand i Kungälv med omnejd.
Endast omöblerat. Maxhyra 6000 
kr. Rök och djurfri. Goda refe-
renser
tel. 0702-02 94 65 

Lägenhet el mindre hus önskas 
hyra i 1:hand omöblerat, inga hus-
djur och rökfri. Maxhyra 6000 kr/ 
månad. MVH Ruth
tel. 0767-68 15 48

Vinterförvarings plats av hus-
vagn ca 6m.
tel. 0303-74 68 05
el. 0705-77 02 38

Mindre gård alt. villa eller 
lägenhet önskas hyra av sköt-
samt par, med fast jobb. Önskvärt 
med tillgång till garage och stall-
plats, dock inget krav. Har djur.
tel. 0737-67 93 94

Skötsam kvinna i stort behov 
av att hyra en etta eller tvåa 
omgående. Då jag är gravid och 
genomgår en separation och 
bostadslös är det bråttom. Hör 
av er! // Johanna
tel. 0704-40 03 11

Etta eller tvåa önskas hyra i 
Älvängen med omnejd. Sköt-
sam undersköterska, rökfri, inga 
husdjur.
tel. 0702-67 64 47

SÖKES

Lägenhet sökes
Ensamstående kvinna, 70 år, 
söker liten lägenhet, nära kom-
munikationer.
tel. 073-93 152 63
Ulla-Britt Johansson

Sökes garage/lokal ca 25kvm. 
Renovering av möbler / ej sprut-
lack.
tel. 0738-70 27 96

Diplomerad gymnasieekonom 
söker sommarjobb/helgjobb. Har 
körkort. Adam, 19 år.
tel. 0700-61 97 35

Sommarjobb. Yngre kille söker 
sommarjobb 2011 på någon gård 
eller liknande. Erfarenhet från 
både maskinkörning och djur, är 
ej rädd för att ta i. Behöver du 
hjälp med gräsklippning kan jag 
hjälpa dig i sommar, ring mig.
tel. 0705-26 23 80
(klipp ur och spara)

ÖVRIGT

Garagerensning. Vi har flyt-
tat från hus till lägenhet, och 
har massor av saker kvar 
bl.a. bokhyllor, bord, köks-
soffa, vitrinskåp, studsmatta, 
trädgårdsbord+stolar, parasoll, 
barnkläder, skor mm. Ge ett bud! 
Skogsv 1 i Nol. Lörd 13/8 kl 11-16, 
Sönd 14/8 kl 11-16
tel.0707-76 07 72

Loppisprylar till Dammekärrs 
marknad mottages tacksamt (ej 
möbl). Kan lämnas på Damme-
kärr torsd 18/8, 17-20 eller kont.
tel.730-35 33 94

Livsstilsmässa den 13-14 aug.
Backamo Lägerplats, Ljungskile
Lörd. 10-22. Sönd. 10-16.
Läs mer på
www.andhämtning.nu 

LOPPIS-BILDER !
Bilder från förra söndagens 
Rekord-Loppis i Kungälv finns nu 
på hemsidan. Boka plats redan 
nu till 21 Augusti !
www.vastkustloppis.se 
tel. 0737-668622 / Lisa

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 15/6, 15/7, 
13/8, 12/9, 12/10, 10/11, 10/12. Info 
via:
moderjordnatverket@gmail.com

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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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

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

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

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

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdra-
get. Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50%
Bygg, måleri,tapetsering, golv, 
el-behörighet, städ, trädgård 
m.m. Innehar f-skatt sedel.
Ring:
tel. 0738-14 04 57

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

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

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

Hjälp med att bygga? Byte till 
energieffektivare fönster. 
Glöm heller inte att du kan spara 
pengar genom att tilläggsisolera 
ditt hus. Vi utför även köksmon-
teringar, lägenhetsrenoveringar, 
golvläggning, altanbyggen och 

pooldäck, friggebodar&förråd, 
garage eller carportar. ROT-
avdrag 50% på arbetskost-
naden. Momsregistrerad och 
F-skatt sedel finns.
LÄS MER på www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Allt inom trädfällning och 
undanröjning. Stort som smått.
Låga priser.
F-skatt & försäkring.
tel. 0765-76 17 29

Hyr minigrävare. Dränera eller 
ordna trädgården. http://outside
hurtig01.dyndns.org/firma
tel. 0705-520 520

Alafors Brodyr & Design. 
Maskinbrodyr utföres på det 
mesta av textil. Ger en hållbar 
och elegant märkning. Kläder, 
hästtäcken, väskor, kepsar, 
handdukar, gardiner, dopklän-
ningar mm. Stort utbud av möns-
ter och typsnitt finns eller kom 
med egen logga/design. Fina 
och unika presenter! Eller bara 
för att skämma bort dig själv! Vi 
servar både företag, föreningar 
och privatpersoner. Besök vår 
hemsida för utbud och mer info.
www.alaforsbrodyr.se
info@alaforsbrodyr.se
tel. 0722-02 06 07

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

Sprutlack av köksluckor
20% Rabatt, fria hembesök 
& kostnadsförslag. F-skatt finnes.
tel. 0738-70 27 96

Allt i städ. Privat och före-
tag. Flera år i branchen. Inne-
har F-skattsedel, kolektivavtal, 
ansvarsförsäkring. Kontakt:
Tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se
www.spev.se

Behöver du datahjälp? Dator 
som krånglar? Jag gör allt inom 
data. Tex, nätverk, virus, star-
tar ej, spel, internet, wan, lan, 
moderkort, de flesta program-
varor mm. Stor erfarenhet hård-
vara, mjukvara mm. Eller andra 
fel på datorn. Ring Mikael
Tel. 0703-96 56 12

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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Födda
Välkommen!

Molly 
Rasmus, Tilda och Almas 

lillasyster. 27/5 -11
Lina Ydal

Mattias Johansson
Tack till vår underbara 
BM Juanita B och till 

berörd personal på Näl.

Grattis vår prinsessa 
Malva

som har fyllt 4 år
önskar

Mormor & Morfar

Grattis världens goaste 
Emelie

som fyller 13 år den 29 juli. 
Älskar dig!

Önskar
 Mamma & Carro

Edvin
 6 år 13/8

Grattiskramar på 
din födelsedag från
Mamma & Pappa
Farmor & Farfar

Mormor & Morfar

Vigda 

Annica Hansson
och Samuel Lindahl
vigdes den 30 april 2011 
i Dala kyrka, Stenstorp.

 Vigselförrättare var 
AnneMarie Svenninghed. 

Foto: Peter Karlbom

Veckans ros 
Tack Backa Gård 110702. Fantastiskt bemötande, helt ljuvlig mat, ett genomtänkt koncept. 
En specialmeny av fisk som vi inte smakat motsvarigheten till! Tack för en underbar kväll! 
Vi kommer tillbaka snart, och till dess kommer vi sprida så mycket god PR vi förmår! 
En servicenivå högt över det vanliga. Tack igen!                       Mvh Mirja & Anders Hermansson

Veckans ros 
Veckans ros vill jag ge till 
Emelie Rundberg. Tack 
vännen för att du alltid stäl-
ler upp. Älskar dig!

Puss och kram
Rebecca, Kelly och Thilda

alekuriren  |   nummer 26  |   vecka 32  |   2011GRATTIS22


