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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

Mobiltelefon. Sony Ericsson 
J105. Nypris: 1300:-. Nu, 590:-. 
Mycket välvårdad.
tel. 0708-27 95 63

Tillfälle att förvärva ett 
mycket fint radhus på populära 
Kärrvägen i Nol. Totalrenoverat 
med bl.a nytt tak, nytt kök, nytt 
badrum, nya fönster samt nymå-
lad fasad och luftvärmepump 
m.m. Boyta på 108 kvm med 3 
sovrum och fin uteplats. 
Pris 1 550 000
tel. 0737-01 82 07

Garageloppis! Nordgärdesv 25, 
Surte N. Öppet 10/9-11/9 kl 10-17. 
Båt, båtmotor, möbler, kläder, 
leksaker, böcker, textilier, köks-
prylar, glas, porslin (bl.a delar 
av "blå blom"). Kuriosa, klinkers, 
tapeter, elektronik, järnspis, 
betongtegel mm.
Loppis

Ny ytterdörr med halvmåne-
fönster, speglar 10*21, 2700:-. 
Bra beg ytterdörr med glas 
10*20, 600:-. Innerdörr 8*20. 
300:-.
tel. 0707-61 11 42

Komplett trumset.
Loftsäng Ikea.
tel. 0707-35 38 65
Göran

Overlock maskin
PFAFF-hobbylock 756, 2800:- och 
en hel del tyger.
tel. 0705-84 03 48

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

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

Önskar hyra en lägenhet helst 
en 3:a alt 2:a eller mindre hus. 
Är ensamstående med en 8 årig 
pojk. Omgående. Heltidsarbe-
tande. Referens finns.
tel. 0723-37 94 12
Thomas

Äldre par med stadig inkomst 
önskar hyra ett mindre hus på 
landet Nödinge Alafors med 
omnejd. Alla svar välkomna, 
gärna permanent.
tel. 0739-58 84 01

Vinterförvaring av husvagn 
under tak, ca 6 meter.
tel. 0709-29 90 12
el. 0768-35 55 40

SÖKES

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

ÖVRIGT

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

Garageloppis lördagen den 10 
september kl 11-16. Gisslabacken 
21. Kom och fynda bland möbler, 
husgeråd, kläder, böcker mm.
Välkomna!
Loppis

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

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

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

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

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

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

Lagerlokal i Skönningared 
uthyres 200m2 OBS ingen verk-
samhet, endast lager.
tel. 0768-14 92 44

Snygga naglar gör du hos 
Kikkis naglar i Nödinge. Bra 
pris.
tel. 0736-81 48 26

Parterapi
Nanne Hessel.
www.livsledarskap.com
tel. 0708-99 06 86

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

Vi utför service / reparatio-
ner på din bil.
Montering & balansering – Hjul-
skifte – Däckförvaring - Kam-
remsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181

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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Grattis till vår älskade
Anna Konnberg

på 18-årsdagen 5/9-2011
Många kramar från

Mamma, Pappa och Ville

Vi beklagar ditt benbrott, 
här kommer grattis-

hälsningar i efterskott!
I lördags fyllde 

Perra Klöversjö 39 år,
när Du blir 40 kanske du 

både springer och går.
Kurrarna

Grattis säger alla vi
till Frasse som 50 ska bli

Det är på lördag det smäller
fast det är veckan därpå som det verkligen gäller

Då utsätter vi dig för ett ordentligt test
ser om du fortfarande tål en riktig tung fest

Det finns ju anledning att undra
nu när du kommit halvvägs till hundra

På Sjövallen tänker vi dig fira
med middag, vin och bira

Då ska du få använda alla dina sinnen
skratta, njuta och prata gamla minnen
Vi väntar på att kalaset ska infinna sig
till dess ljuder våra hurrarop till dig

Grattis till den 
lille spidermannen

Wissam
på 4-årsdagen den 29/8

önskar
Mamma, Pappa, Meleke, 

Kerim och Morbror

Grattis
Elias Svalin
2 år den 11/9

Många grattiskramar från
Mormor & Morfar
Farmor & Farfar

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

Bengt Frössling, Alvhem

Veckans ris 
Ett stort ris till dig som 
stulit mitt handgjorda röda 
keramikhjärta med texten 
"Saknar dig" från Nödinge 
kyrkas minneslund. Hur 
kan du sova om natten? Jag 
hoppas du lägger tillbaka 
hjärtat...

Ledsen

Du som plockade och stal 
kantarellerna på vår upp-
fartsväg i vår trädgård!!!!
PS Du glömde två  stycken!

Familjen Tilgmann i Nol

Tack och många kramar 
till mina arbetskamrater 
på Magnusgården för den 
underbara och oförglömliga 
kväll med god mat, blom-
mor och presenter. Ni är 
jätte gulliga. Tack även till 
brukarna på magnusgården, 
ni kommer alltid att finnas i 
mitt hjärta. Kram

Anita Nordström

TackVeckans ros 
...delar vi ut till familjen Frii 
för en fantastiskt trevlig
lördagskväll med god mat 
och dryck.

SBTK:s herrseniorer

alekuriren  |   nummer 30  |   vecka 36  |   201130


