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KÖPES

Damcykel. Gör inget om den är 
gammal bara den fungerar.
tel. 0734-07 50 11

Strandtomt med eller utan 
byggnader, helst i Ale kommun. 
Alla svar beaktas.
E-mail: kari.m@live.se
tel. 0708-45 61 11

SÄLJES

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

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

1 skötbord i ek komb. byrå. 2 
soffbord. 1 skrivbordsstol (barn). 
2 fåtöljer. Säljes snabbt = billigt
tel. 0303-22 92 92
Efter kl 17

Vinterdäck 4st 195-65*15 på 
fälg till Saab 95. Pris: 250:st
4st Vinterdäck på fälg 155-80*13 
till Ford Fiesta. Pris: 100:st
tel. 0730-82 38 61

Odubbade vinterdäck 
195/55R715. Rullat 500 mil. 
Renault megane, 1500:-

tel. 0702-93 68 97

UTHYRES

Rum att hyra, ihop med massör 
och frisör. Centrala Älvängen.
tel. 0705-53 54 77  Hellevi
el. 0707-87 70 15     Anita

Ö HYRA

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

Värmegarage eller plats i 
garage sökes till mc.
tel. 0737-81 45 55

SÖKES

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

Hej, trevlig kille från GBG som 

söker tjejer som vill prata i 
telefon sedan träffas. Intr. bio, 
musik, dans, kläder, träning 
m.m. Kram Peter 38 år
tel. 0760-35 92 95

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

Bortskänkes. Älndre funge-
rande traktor-dragen gödesel-
spridare.
tel. 0722-27 91 42

Upphittad klocka. Strax norr 
om Allans Bokhandel.
Återfås mot beskrivning, ring 
Alekuriren
tel. 0303-74 99 40

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

Film till DVD. Rädda dina 
minnen för över gammal film/
videoband till DVD. 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

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 
privatpersoner. Besök vår hem-
sida för utbud och mer infor-
mation.
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

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

Menar du allvar
med att vilja gå ner i vikt,
få mer energi eller bättre      
träningsresultat.
Ring 070 440 90 93
Lennart Henningsson
Hälsocoach & Oberoende 
Herbalife Distributör

Allt inom trädfällning och 
undanröjning. Stort som smått.
Låga priser.
F-skatt & försäkring.
tel. 0765-76 17 29

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 
tjännnssstttteeeerrrrrr

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagggggggaaaaaaggggggaaaaaaggggggggggggggggggggggggggggggggggiv iiiiiggggiiiiii aaaaaaaaaaaiiiiiiiiirigaiiii

alekuriren.se

Meja
8 år den 23/10

Många grattiskramar från
Mamma, Pappa och Fanny

Grattis
Lycka

på 4-årsdagen 19/10
Puss & Kram

Farmor
Stort grattis till

2 solstrålar
Max & Moa

som fyller 4år den 25/10
Puss & Kram

önskar Mamma & Pappa

Stort grattis till 
ColoramaUlf
som fyllt år....

Stella Andersson
Fyller 1 år den 22/10

Grattis önskar
Mamma & Pappa

Ett stort grattis och många 
kramar till vår goa

Linnea
som fyller 6 år 
den 17 oktober

Grattiskramar från
Emelie, Daniel,

Mamma & Pappa

Veckans ros 
Till Alvhems IK som efter-
skänkte hyran av klubblo-
kalen när vi hade kräftskiva 
och insamling till barn i 
Afrika!              Festdeltagarna

En stor kram till Er tre unga 
damer, som tog så väl hand 
om mig, när jag snubblade 
omkull på Ale torg den 7/10 
ca 11.15. Ni ringde efter 
ambulans, och meddelade 
min hustru vad som hänt. 

Ett hjärtligt tack, Gunnar
(Kramen gäller även 
ambulanspersonalen)

Till personalen på systemet 
i Nödinge. Ni är toppen.

"Vi på bänken"

Veckans ris 
Vi är flera Alaforsbor som 
börjar bli trötta på bilar-
nas höga hastighet genom 
samhället! Alaforsvägen 
från 45:an till Starrkärr har 
blivit rena motorvägen! Visa 
respekt för oss som bor och 
måste korsa/gå efter vägen 
dagligen! Omkörningar 
sker dagligen på 50-vägen! 
Ynkligt!

Försvunnen
Tussie försvann i april-
11 i skogarna i Nödinge/
Relsbo i ALE-kommun. 
12-årig grå hona med vit 
mage. Har lite Persier i sig 
och är liten och har väldigt 
mjuk päls (ej långhårig). 
Öronmärkt. Ej bekant med 
området då hon fick flytta 
från Alvhem till Nödinge. 

Vet antagligen inte vart hon 
hör hemma i Nödinge. All 
information av värde. 
Kontakta
Lena 0734-41 94 19
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