
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

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

Hö i småbalar.
tel. 0704-78 41 14

SÄLJES

Begagnade Mopeder/MC-lås/
MC-kläder. Honda moped -81 
5vxl, Zündapp KS 100 -63, Novo-
lette -56, Minibike Yamaha YSR 
50cc -87, Volvo 760 -89, Hotrod 
-27 (amatörbygge/ej klar), 
Zündappdelar.
tel. 0705-67 54 44

Från dödsbo: 80st banankar-

tonger (fina saker). Fin soff-
grupp ca -55. Hurtsar/byråer 
1980-90. mm
tel. 0705-67 54 44

Långhårig honkatt behö-
ver nytt hem på grund av min 
allergi.
tel. 0303-74 30 52
el. 0702-68 51 39

ÅSBOHÖNS Kycklingar säljes 
100:-/st. Äldsta är 3 månader.
tel. 0303-33 82 26
Carina

Större parti fina stick, virkgar-
ner och tyger av olika sorter. 
Diverse dukar och gardiner, bl 
engelska, gardintyger, möbeltyg 
ca 10 m, röd sammet, överkast 
varav ett handvirkat till dubbel-
säng, 2st signerade röllakan-
mattor grön/rosa. Större parti 
skor, strl 37. Det mesta i nyskick. 
Måste ses. Ring för besök.
tel. 0303-74 91 41

Beg. EUR-pallar säljes (25st). 
50:-/st
tel. 0707-69 70 63

UTHYRES

Husbil uth! 5,50 m lång. TV, 
Stereo, cykelställ, dusch, mikro-, 
ugns- & grillkomb. 5000 :- / v, 
2000:- dep. Mkt fin! GBG omnejd.
Boj Hästtransport -00, i Ulvs-
torp, Ale. 250:- / dag
tel. 0704-87 19 45

Ö HYRA

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

Bostad hyres. Lght 1-2 rum eller 
ev större 3-4 rum /radhus / villa 
av rökfri familj. Ale eller Kung-
älv, 1:a/2:a hand, längre eller 
kortare tid. Allt av intresse!
tel. 0705-67 54 44

Lägenhet alt hus önskas hyras 
i Nol. Allt av intresse.
tel. 0708-33 64 74

SÖKES

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

Dagmatte sökes åt 5 mån 
gammal valp i Nol-Nödinge. Fom 
mitten av augusti.
tel. 0733-37 68 38

ÖVRIGT

Behöver du hjälp med din häst/
ponny? Jag är en 11-årig tjej som 
gärna vill bli hjälpskötare. Rid-
kunnig(5 år).
tel. 0303-33 73 26
el. 0767-85 09 82

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. 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

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

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

Framkall dina digitala bilder 
över nätet och hämta ut bil-
derna hos oss. Öppet må-fr 
10-18; lö 10-13. Bomans Foto, 
Nytorget , Kungälv. 
tel. 0303-21 11 51
www.bomansfoto.se

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

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

Hjälp med att bygga? Byte till 
energieffektivare fönster. 
Glöm heller inte att du kan 
spara pengar genom att till-
läggsisolera ditt hus. Vi utför 
även köksmonteringar, lägen-
hetsrenoveringar, golvläggning, 
altanbyggen och pooldäck, 
friggebodar&förråd, garage 
eller carportar. ROT-avdrag 50% 
på arbetskostnaden. Moms-
registrerad 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://out-
side
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 
mönster 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

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

IB redovisningsbyrå
När ni behöver hjälp med 
löpande bokföring, momsde-
klarationer, löner, fakturering, 
bokslut eller andra ekonomiad-
ministrativa tjänster. Innehar 
F-skattsedel. Vi finns i Surte.
Tel. 0707-68 09 46
el. 031-98 04 55

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

STK bilar
Köper bilar & transportbilar. Allt 
av intresse. Nås dygnet runt på:
tel. 0707-53 61 77

45:ans tassar
Hundbussen till din tjänst!
Vi hämtar din hund på morgo-
nen så att den kan vara på vårt 
dagis. Kör hem den på kvällen. 
Vi startar vid Ale Torg.
Ring oss för mer information. 
Maria Drakbrink.
tel. 0520-66 01 90
www.45anstassar.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
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Grattis
Emilia

på 4-årsdagen den 19/8
önskar
Farmor

Grattis våran lilla prinsessa
Nova Nyström

på 1-årsdagen
-namngivelsen 26/8

önskar
Mormor, Mostrarna m fam, 

Mamma, Pappa, 
storebror Neo & djuren

Grattis
Tea

som fyllde 9 år den 25 juli!
Kramar från Mamma,

Pappa och Max

Grattis våran älskade
Amanda

på 7-årsdagen 22/8
Pappa m. familj

Grattis
Jesper Skånberg

på din 11-årsdag
den 23 augusti.

önskar
Pappa, Mamma,
 Joel och Linus

Grattis till vår älskade
Casper Wall
som fyller 5 år
den 26 augusti.

Mamma, Pappa, Ellen, 
Mormor & Morfar,
 Farmor & Farfar

Födda

Vi har blivit morfar och 
mormor till världens raraste 

gosse. Många kramar till 
Ville

från oss och från kusin Ida

Världens finaste Ville är 
här. Kom den 17 maj 2011 
3845g tung och 54cm lång.

Välkommen älskade!
Annelie Andersson 
och Mats HellbergVeckans ros 

Stort tack till alla våra tränare och de föräldrar som under 
Annas ledning hjälpte till med träningslägret 12-13/8. Vi 
hade jätteroligt, tack! från alla

killarna och föräldrarna i Älvängens P-02

En hel bukett rosor vill vi ge till Leif Andersson som den 
10/8 hjälpte oss när vi lyckats låsa in både nycklar och mobi-
ler i bilen vid Starrkärrs kyrka.

Tanterna i Hyundaien
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