
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

SÄLJES

Häst, ponnyer och islandshästar 
säljes eller uthyres privat eller till 
ridskola. 
Foton finns på www.jika.se
tel. 0520-65 61 23
jika18@hotmail.com

Vinterdäck dubb. 205-55-16 till 
V50 andv. 2,5mån. Pris 4000:-
tel. 0705-53 54 77

70-80 lådor äldre serviser, glas, 
prydnadssaker m.m. 200kr/st vid 
köp av allt. Äldre grön soffa + 2 
fotöljer och bord från 50-talet?
tel. 0705-67 54 44

Bildelar + Volvo 760 -89 Billigt! 
25 lådor opel mantradelar 1971-
88, 5000:-. Lite till Ford -70-80-
tal. Även en välskött Volvo 760-89 
men def dörrar/tröskel, 4000:-. 
Surte
tel. 0705-67 54 44

Olika hyllor och snurrställ för 
vykort och annat, lämpligt till 
butik eller hemma? Bra pris pga 
flytt. Surte.
tel. 0705-67 54 44

UTHYRES

Hus på landet uthyres 3 1/2 rum 
och kök. Huset ligger mellan 
Starrkärr och Kilanda ca 1 mil 
från Alafors. 
tel. 0703-32 27 44

Ö HYRA

Hyres/Köpes: letar 4-5rums 
lght/hus/radhus pga försäljning 
av vårt hus. Längre eller kortare 
period. KLV - Stenungsund - ALE
tel. 0705-67 54 44

Önskar hyra lägenhet. 2:a alt 
3:a i Älvängen, Alafors eller Nol. 
tel. 0765-72 72 09

SÖKES

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

ÖVRIGT

Säng bortskänkes
Säng 90*200cm. Endast lite 
använd. Utan ben (finns på jysk 
för ca 150kr).
tel. 0704-61 08 41

Loppis i Skepplanda Bygdegård. 

Lördagen 8 okt kl 10-14.
Bokning av bord, kaffe servering 
tel. 0708-33 82 36
Bygdegårds föreningen

Borttappad guldring. Tappade 
min ring i Älvängen den 8/9. Om 
någon har hittat en sådan hör av 
er. Den är ett familjeminne. Hit-
telön.
tel. 0708-71 72 12
Marie

Bytesdagar för barnartiklar
Ale Gymnasiums bamba. Lörd 
8/10 kl 10-15, sönd 9/10 kl 10-13. 
Försäljning av beg. kläder, skor, 
vintersport, leksaker, spel, böcker 
mm. Söndags rea 1/2 priset på det 
mesta. Välkomna att fynda!

Bortsprungen katt. Vit/brun 
spräcklig hona. Försvann från 
Rösena, Skepplanda. Månd 19/9. 
Har någon sett henne, ring:
tel. 0303-33 90 25

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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Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden.
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

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

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

Gör en canvastavla av din 
bästa bild från 350:- .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

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

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

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

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
el. 0303-33 73 45

Sluta stressa och må bättre!
Nu fortsätter den populära 
avspänningsträningen
KURSSTART! Nybörjare 11 okto-
ber kl 17.00. Fördjupning 18 okto-
ber kl 17.00. Tisdagar varannan 
vecka 90 min, 3 gånger. 700:- inkl 
moms. CD ingår.
maia Alverby, Lära och Hälsa, 
Västra gatan 43
tel. 0303 121 95
Se www.laraochhalsa.com
mejl: info@laraochhalsa.com 
Vi tar emot Friskvårdskuponger

Hushållsnära tjänster
Allt i städ. Privat och företag. 
Flera år i branchen. Innehar 
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, momsdekla-
rationer, löner, fakturering, bok-
slut eller andra ekonomiadminis-
trativa tjänster. Innehar F-skatt-
sedel. Vi finns i Surte.
Tel. 0707-68 09 46
el. 031-98 04 55

Privat & Företag
Hushållsnära Tjänster
Pensionärsförmåner
Rebbens Städservice AB
Tel. 0703 - 65 66 24

Alafors brodyr & design
Maskinbrodyr utföres på det 
mesta av textil och ger en håll-
bar och elegant märkning. 
-Kläder, hästtäcken, väskor, 
kepsar, handdukar, gardiner, 
dopklänningar mm. Stort utbud 
av brodyrmönster och typsnitt 
el. kom med egen logga/design. 
Fina och unika dop-,bröllops-, 
och födelsedagspresenter el. 
bara för att skämma bort dig 
själv! Vi servar både företag, 
föreningar och privatpersoner. 
Besök vår hemsida för utbud och 
mer information.
www.alaforsbrodyr.se
info@alaforsbrodyr.se
tel. 0722-02 06 07

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

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 mormors under-
bara prinsessa 

Elli
som fyller 4 år

Bamse kram från 
mormor och Focuz

Vår tuffa tjej
Emilia

fyller 4 år den 30/9
Grattis önskar 

Mamma & Pappa
Alexandra, Mormor & 

Morfar, Farmor & Farfar

Jennie Kornesjö
fyller år 5 okt. Hennes 

mamma Marie fyller 8 okt. 
Grattiskramar från

Farmor-Svärmor

Hipp Hipp Hurra!
Lars-Göran

Som fyller 70 år
den 29 september

Hjärtliga Gratulationer från
son & sonhustru 

Anders & Veronika

Grattis!
Karin & Gustav

Tingbergsvägen 9 i Lödöse, som fyller 10 år 
den 28 september
Farmor & Farfar

Grattis
Elli

på 4-årsdagen den 27/9
kramar från

Farmor & Farfar

Grattis
Linn

på din 5-årsdag
önskar

Mamma, Pappa, Tim,
Denice och sötnos

Veckans ros 
Jag vill tacka arrangörerna till min 50-årsfest. Patrik, 
Tommy, Thomas, Martin, Jonas och Roger lyckades med 
allt: Ett fantastiskt arrangemang med otroligt god mat. En 
eloge även till tjejerna som dukade och pyntade så stäm-
ningsfullt. Längtar redan till min 60-års fest!              Frasse

Veckans ros till alla som 
hjälpte mig vid trafikolyckan 
i Skepplanda den 5/9.

Kristina H

Veckans ros till den ärliga 
person som fann mitt arm-
band i Skepplanda Bygde-
gård 21/9. Tack!

Eva-Britt
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