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SÄLJES

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

PGO EU-Moppe, 2005. Svart väl-
vårdad, 2 ägare. 5 000:-
tel. 0705-68 01 93
Tomas

Samsung platt TV LCD 2007 års 
modell, 37", Full HD (1080p) via 
2xHDMI
tel. 0303-74 17 75

Bostadsrätt 2'a skolallen 2 
Nol. 2'a ca 55m2.
Mycket fin lgh säljes på 1a vån
Priside 625,000:- eller bud
tel. 0707-57 55 71

Dubbdäck 195*65*15. Renault 
Megane, 2000:-
tel. 0705-54 41 78

Vedtransportör bala 3 fas. Höj-
Sänkbar 6m. Pris: 8 000:-
tel. 0303-33 90 03

Perfekt studentlägenhet eller 
förstagångs lägenhet i Nol. 
Öppen planlösning med renove-
rat kök, toalett och duschrum. 
Mysigt, lugnt läge alldeles vid 
pendeltåget som tar dig in till 
Göteborgs central på 15 minu-
ter. Fin uteplats för grillkvällar i 
trädgården. Finns matbutik, piz-
zeria, mm nära. 
Utgångspris 500 000 och däref-
ter högstbjudande.

tel. 0708-82 45 30
Anders Johnsson

UTHYRES

Boxplats ledig i Ölanda. 
Utsläpp och fodringar alla dagar 
i veckan. Belyst paddock. Trev-
ligt halvblodssto uthyres ett par 
dagar i veckan alt på helfoder.
tel. 0767-72 69 13

Uthyres. Surte Centrum. 1 st lgh 
3 rok. Inflyttning omgående. 
tel. 031-98 12 47
Efter kl 18.

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

Lägenhet önskas hyra.
2:a alt 3:a i Älvängen, Alafors 
eller Nol. 
tel. 0735-35 28 28

SÖKES

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

ÖVRIGT

Upphittade cyklar.
1 blå DBS damcykel, 5 vxl.
1 barncykel, röd monark.
tel. 0303-330 690
Fritidsgården Ungkan

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

Efterlysning.Du var på läkar-
stationen iÄlvängen fred den 
9 sept. Vi sågs där, bytte några 
ord. Du var tidigare hemma hos 
mig ang min bil. Ring eller kom 
hem.

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

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

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

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, 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

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 typ-
snitt el. kom med egen logga/
design. presenter el. bara för att 
skämma bort dig själv! Vi servar 
både företag, föreningar och pri-
vatpersoner. Besök vår hemsida 
för utbud och mer information.
www.alaforsbrodyr.se
info@alaforsbrodyr.se
tel. 0722-02 06 07

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

SNÖRÖJNING
ELECTROLUX FILTER AB, 
Nygård, söker entreprenör för 
snöröjning vintern 2011/2012.  
För anbud kontakta Henrik 
Sundström, 
Tel. 0520-47 04 15

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

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggaaaaaaagggggggaaaaagggggggggggggggggggggggggggggggggggggiv iiiiiggggiiiiii aaaaaaaaaaaiiiiiiiiiirigaiiiiövrigövriggggggggggöööööööövvvv iiiirrrröövvvvvvrrrrövrig
ttt äääääääätjän

gg
tjänjjjjjäätjtj nnnnnntttttt nnnnnnäääät ääääääää

ggggggggggg
ääää
ggg

ääjjtjännn
Äntligen tillbaka längst upp 

på pallen efter skada och 
rehab. Grattis till SM guld 
och silver Jocke önskar 

Mamma

Vår lille busunge
Linus

fyller 1 år den 16/10
Grattis önskar

Mamma & Pappa

Grattis våran underbara
Madelene Borg
på din 26-årsdag 
den 16 oktober.

Många kramar från
Johanna, Sofia, 
Terese och Malin

Grattis
Minea

som fyller 12 år 15 oktober
Ha en underbar dag. 

Vi älskar dig jättemycket.
Puss och kram från

Rebecca, Mamma, Pappa

Kattungar säljes
5 veckor gamla.

Säljes om 7 veckor
Tel. 0762-96 00 05

Kattungar

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Tage Johansson, Grönnäs

Födda
Välkommen Oscar!

KK Mölndal 28/7
Karin Alfredsson,
Jonas Björkqvist

& storasyster Sofia

Vigda 

Tack till alla er som var med 
på Sagas dop och vårat
bröllop den 11/6-11

Ett stort tack till alla som 
uppvaktade mig vid min 
pensionering. Kram

Tuula Räsänen

Tack

Veckans ros 

Veckans ris 

Stort tack till DF Korkskru-
ven festkommitté för en 
lyckad gillesdansdag 1/10. 
Tack också till de jätteduk-
tiga 12 åriga Älvorna som 
underhöll med sång & dans.

Styrelsen

...till Cerry Holmgren, 
Gunborg och Ola Synnöve 
m flera som ordnade den 
supertrevliga Ledetdansen 
lördagen 8 oktober.

"Vi som var där"

Lördag 8/10 f.m. körde en 
grå bil sakta och en mörk 
kombi fort förbi vår schäfer 
i Kilanda. En av er körde på 

honom utan att stanna, har 
du inget samvete? Han kom 
nästan fram till sitt hem i 
Gunndal. Vi såg bilarna men 

hann inte fram. Han släpade 
sig ett par meter fram till vår 
väg. Vi blev tvungna att avliva 
vår älskade familjemedlem. 

Är du inte helt hjärtlös så ring 
mig, vill även att den som inte 
körde på honom ringer.

Monica 0706-19 87 87

Jag har haft dans med alla 
barn i Nödingeskolan från 
förskolan till 7:an. En klass, 
3 Rosa, var så engagerade 
att vi kom överens om att 
visa upp "Svampdansen" på 
föräldramötet. Nu vill jag 
önska "Break a leg!" inför 
kvällens show. Det har varit 
härliga veckor på Nöding-
eskolan!

Elisabeth Wolf

Tack
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