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SÄLJES

Kyl / frys gorenje, storlek 
195cm*60cm. Energiklass: A. 
Färg: Silver. Pris: 2000:-
tel. 0739-55 87 26

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 Bil-
ligt! 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

Ved säljes! Pris från 450kr/m3s.
brabrasved@gmail.com

Köksbord i massiv furu 140*90 

+ iläggesskiva samt tillhörande 
rejäla stolar, 400:-
tel. 0303-96 297
el. 0704-53 21 28

Utbildningspaket för AM-kör-
kort/EU-moped hos Velociped-
skolan i Lilla Edet säljes.
Värde 5400:- Säljes för 4400:-
tel. 0708-17 96 27

För den händige! 2st gamla 
fotöljer från 50-talet renove-
rade till nyskick. Ny sadelhjord, 
snörat om resåren, ny stoppning 
mm. Endast tyget saknas.
tel. 0303-74 49 25

TV 28" silver. Mycket fin. 1 års 
garanti, även större och mindre! 
199:- 
tel. 0705-60 29 59

UTHYRES

Surte centrum, 1st lgh 3rok. 
Nybyggt. Inflyttning omgående
tel. 031-98 31 28
el. 0704-32 28 14

Surte centrum. 1st lgh 2rok. 
Nybyggd. Inflyttning omgående
tel. 031-98 31 28
el. 0704-32 28 14

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

Garage över vintern för min 
bil.
tel. 0303-33 90 60

Önskar hyra garageplats eller 
förvaringsutrymme för mc i ale 
kommun.
tel.0737-81 45 55

SÖKES

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

Ensam dam, kattälskare och 
verklig djurvän söker en liten 
helsvart kattpojke, kelen och 
rumsren (europeisk korthår dvs 
bondkatt) på 8-12 veckor. Han 
bör inte vara van vid syskon att 
leka med men bör vara född 
inomhus.
tel. 0303-33 63 97

Har tappat min klocka tro-

ligtvis i Nödinge, Ale Torg. Har 
någon möjligtvis hittat den, vän-
ligen hör av er.
tel. 0303-22 92 29

Om du gillar att sjunga, spela 
ett instrument eller t.o.m leda 
en sånggrupp är du så välkom-
men till oss, Surte Bohus PRO i 
Bohus Centrum. Tisdag kl 10.00
tel. 031-98 08 95

ÖVRIGT

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!

Max! Min rörrandiga katt för-
svann 29/7 från sitt hem i Ala-
fors. Han har inget halsband 
men är öronmärkt. snälla, ring 
om ni vet något.
tel. 0730-78 65 77

Efterlysning
Söker Rashid, du jobbade på EV-
Adapt i Nödinge. Du bodde på 
mossvägen i Nol. Någon som 
vet? Snälla ring Mikael
tel. 0705-60 29 59

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, Beskär-
ning av Träd o Buskar.
Nyanläggning och Höststäd av Er 
Trädgård.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget. 
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 / reparationer 
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 Friskvårdsku-
ponger

Hushållsnära tjänster
Allt i städ. Privat och företag. 
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, 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

Alafors brodyr & design
Maskinbrodyr utföres på det 
mesta av textil och ger en hållbar 
och elegant märkning. -Kläder, 
hästtäcken, väskor, kepsar, hand-
dukar, gardiner, dopklänningar 
mm. Stort utbud av brodyrmöns-
ter och typsnitt el. kom med egen 
logga/design. presenter el. bara 
för att skämma bort dig själv! Vi 
servar både företag, föreningar 
och privatpersoner. Besök vår 
hemsida för utbud och mer infor-
mation.
www.alaforsbrodyr.se
info@alaforsbrodyr.se
tel. 0722-02 06 07

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

Guldbanken.se
Vi köper ert GULD till Sveriges 
högsta dagspris! Ni kan beställa 
Guldpaket på www.Guldbanken.se
Eller besöka oss.
Johanssons Ur Guld
Göteborgsvägen 53
46331 Lilla Edet
Tel 0520-650382

LUNDENS RIDSKOLA. 
Välkommen till en liten privat 
ridskola för både barn och 
vuxna. Endast 6 elever per grupp. 
Prova på ridning! www.lundens-
ridskola.se Pernilla 
tel. 0739-04 73 39

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

övriga 
tjännnssstttteeerrrrrr

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagggggggaaaaaaggggggggaaaaaggggggggggggggggggggggggggggggggggiv iiiiiggggiiiiii aaaaaaaaaaiiiiiiiiirigaiiiiövrigövriggggggggggöööööööövvvv iiiirrrröövvvvvvrrrrövrig
ttt äääääääätjän

gg
tjänjjjjjäätjtj nnnnnntttttt nnnnnnäääät ääääääää

ggggggggggg
ääää
ggg

ääjjtjännn

Grattis
Hugo Bäcklin

8 år den 28/9
Många kramar från

Mormor, Morfar, Mamma, 
Pappa, Moster, Morbror

och kusinerna

Vår lille solstråle
Leo

fyller 1 år den 4/10.
GRATTIS önskar
Mormor och Morfar

Grattis på 61-årsdagen
Kjell

Grattiskramar från
Rose-Marie, Adam & Julia

Grattis
Jakob

på 13-årsdagen
från

Farmor & Farfar

Grattis
Joakim

på 17-årsdagen
den 13 oktober

önskar
Mamma, Pappa, Emma

Grattis 
Ananda

på 4 årsdagen 
den 1/10-2011.

Vi älskar dig. Önskar 
Mamma och Pappa

Ett stort tack till Jonas 
Granat som fixade så jag fick 
bort mina träd.                Ann

Stort tack till tränarna i 
Skepplanda-Nygård-Lödö-
ses F 94-96 lag i fotboll. För 
att ni tog med flickorna till 
Costa Blanca Cup i somras 
och gav dem en fantastisk 
upplevelse.        Föräldrarna

Tack

Veckans ros 
Tack Nils i Frövet, för kaffe, 
sockerkaka och brasa i din 
fina stuga!

SPF-vandrarna

Vill jag ge till Frissan Marie  
på Blåsippsvägen för att hon 
är en toppen tjej som ställer 
upp i alla väder. Speciellt 
när håret har blivit grönt!
Kram

"Kermit" (Susanne)

Till mannen som hjälpte 
mig ringa bärgningsbil

Skakar Kvinna

Undanbedes 
All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undanbe-
des vänligen.

Inga Johannesson, Bohus

Veckans ris 
Vill jag ge de som tömmer 
sin överblivna äpplen längs 
med kvarnabovägen och på 
det viset lockar djuren mot 
en mörk väg.

Joggare
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