
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 
 

KÖPES

Köpes fina begagnade fiskenät 
samt stockar och huggkubbar.
tel. 0303-338 03 41

SÄLJES

Torr ved säljes.
tel. 0520-66 22 37
el. 0722-66 77 79

4 dubbade vinterdäck på fälg. 
Passar Saab 93 och 95. Har 
rullat 2 säsonger. 800 kr
tel. 0703-23 50 07

Husvagn Solifer 520 Artic,-06
inkl förtält m m.
tel: 0730-77 98 84

Begagnad köksinredning med 
skafferi, flera under och över-
skåp , bänkar , ett större, annor-
lunda barbord med skåp under 
samt diskmaskin och spis (båda 
Husqvarna) säljes.

tel. 0708 33 63 04

UTHYRES

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

Vinterförvaring av husvag-
nar och husbilar i uppvärmda 
lokaler 
tel. 0705-38 06 12

Fantastisk stuga på sjötomt. 
Vackert läge i skogen. 3000kvm 
natur tomt, hus om 70kvm. 
Kamin, öppen spis och värme-
pump. Oljeelement finnes. Egen 
brunn, vattenfilter, tvättmaskin. 
In flytt snarast. 5000 kr/ månad 
inkl. drift kostn. 
Endast seriösa svar.
tel. 0739-07 32 09

Hus i Kollanda på 160 kvm, 
5ROK uthyres. Kallhyra 6500:-, 
driftkostnad på ca 22 000 / år.
Svar till
Kollanda@hotmail.com

Ö HYRA

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

Lägenhet 1:a eller 2:a alt litet 
hus önskas hyra i Ale kommun 
av pensionär.
tel. 0730-39 25 87

SÖKES

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

ÖVRIGT

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

Loppis Göta Lördag 29/10 kl 
10-14. Timmervägen i Göta. 
Inomhusplats bokas. Incheckn 
fr kl 800

tel. 0730-53 62 71

SE HIT! Jag är en Mamma som 
ska börja som dagbarnvådare i 
Älvängen. Min arbetsgivare är 
Ströms Slott, vilket innebär att 
barnomsorgen är gratis!
 Mitt hem är säkerhets och 
brandbesiktigat utav dom. Är ni 
nyfikna på detta är ni välkomna 
att höra av er till mig.
tel. 0739-46 87 16
Susanne

Loppis Älvängen Lördagen den 
29/10 kl 10-14 i Missionskyrkans 
lokaler, Älvängen av privat-
personer. Fika, Kuriosa, vuxen/
barn-kläder mm.
Välkomna att fynda!

Garageloppis Nygård. 29/10 
+ 30/10 kl 10-16 i Kattunga 123 
Nygård. Från Löödöse-Nygård: 
kör förbi nygårds bilservice, 
kurva, höger sida lantbruk, vän-
ster sida litet rött hus. Sväng 
direkt vänster, brant backe, Gult 
hus med vit balkong.
Loppis

Dieseltruck bortskänkes
tel. 0704-32 07 16

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 / reparationer 
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. 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 håll-
bar och elegant märkning. 
-Kläder, hästtäcken, väskor, 
kepsar, handdukar, gardiner, dop-
klänningar mm. Stort utbud av 
brodyrmönster och typsnitt el. 
kom med egen logga/design. pre-
senter el. bara för att skämma 
bort dig själv! Vi servar både 
företag, föreningar och privat-
personer. 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 Sund-
ström, 
Tel. 0520-47 04 15

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

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

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

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

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggaaaaaagggggggaaaaagggggggggggggggggggggggggggggggggggggivriiiiiggiiiiii aaaaaaaaaaiiiiiiiirigaiiii

Stort grattis till vårt 
charmiga barnbarn
Vidar Fryckberg

som fyller 1 år den 30/10
och grattis till Saga som 

fyller 4 år 5/11
Många kramar från

farmor och farfar

Grattis till vår prins
Vidar

1 år 30:e oktober
Kramar

Mamma, Pappa, 
Saga & Bosse

Grattis vår älskade 
Emilia

på din 3-årsdag, och att 
du blivit storasyster till 

Mathilda! 
Pussar och kramar farmor, 

farfar, Ninna och Helen

Natalia!
Du kom till oss med glädje 
och skratt. Vi skrattar till-
sammans åt dina spratt.

När du nu 5 år fylla vill vi 
dig alla hylla. Du är ju snabb 
som en raket och kanske får 

Du ett piratpaket.
Hurra vá du é bra!

Grattis från
Farmor & Farfar, Morfar & 

Mormor, Jesper

25 okt 2011
Vi vill gratulera vår trotsiga, 
envisa och alldeles underbara

Linus
på 3-årsdagen!

Vi gillar om dig :)
Grattispussar

Mamma, Pappa och Nils

GRATTIS Emilia!!!
28/10 blir vår stora tjej 3 år

Vi önskar dig en härlig 
födelsedag 

Mathilda, Mamma & Pappa

Välkommen älskade 
Mathilda 20/8 Näl

Johanna Landström, Anders 
Larsson & stolt storasyster 

Emilia

Det blev en liten syster.
Välkommen

Nova
KKÖ 15/9-11

Linda Nilsson, Håkan
Johansson & storasystrarna 

Jonna & Emmy

Ett stort tack till alla medar-
betare vårdtagare samt Ale-
kommun för uppvaktningen 
vid min pensionering.

Ritva Mourujärvi

Tack för uppvaktningen på 
min 65-årsdag. 

Ulla Gustafsson, södra Nol

Tack

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.           Gunilla Hansson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.
Kerstin Gustafsson, Älvängen

Veckans ros 
till Dig som lämnade in min 
borttappade klocka till Ale-
kuriren. Ett stort tack!

Sylvia

Födda
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