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KÖPES

Köpes fina begagnade fiskenät 
samt stockar och huggkubbar.
tel. 0303-33 80 34

Köper svensksålda Nintendo 
8-bit Spel/kartonger/manualer.
Jag kan även tänka mig köpa 
basenheter om spel ingår.
tel. 0735-93 97 49

SÄLJES

Dubbfria vinterdäck på alu-
fälg. Volvo orginalfälgar till S40, 
205/55 R16. Har endast rullat 
300 mil. Nypris 12500. Nu 6000:-
tel. 0706-02 88 65
el. 0768-85 06 16

Väggvitrin, 500:-. Stor furu 
garderob, 500:-. Ny DVD spe-
lare, 200:-. Gammal väggklocka, 
1000:-
tel. 0732-24 62 09

Odubbade vinterdäck 
195/55R/15. Använda en vinter. 
Renault megane, 1500:-

tel. 0702-93 68 97

Soffgrupp 3+1+1. Amerikansk 
modell. Beige mohair plysch. 
Vänd- och tvättbara plymåer.
tel. 0702-64 02 90

4st odubbade vinterdäck 
195/65 R15. Plåtfälgar målade 
silver. Ca 1000 mil ca 7mm. 
Passar till Volvo v70 år 00-06 
mfl. Pris: 1600:-
tel. 0702-32 28 10

Ett parti ved ca 20m3 säljes 
för avhämtning.
tel. 0709-74 64 68

Takräcke till 850 utan takrails, 
300:-. Spjälsäng jättefin 300:-. 
2st resefodral till golfklubbor, 
300:-.
tel. 0736-41 01 17

Två kökssoffor säljes. En 
i shabby chic stil, större m. 
lock behövs målas. Den andra 
mindre & nättare i enklare stil. 
Pris: 800:-/200:-.
tel. 0735-21 41 13

Husvagnsparkering finns ledig 
i Nödinge.

tel. 0303-22 91 39
el. 0303-22 92 11

UTHYRES

Hus i Kollanda på 160 kvm, 
5ROK uthyres. Kallhyra 6500:-, 
driftkostnad på ca 22 000 / år.
Svar till
Kollanda@hotmail.se
(OBS! Ny mailadress)

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

Hobbylokal, mekarställe 
i Bohus. 144kvm, Värme, el, 
vatten, pentry, garageinfart.
tel. 031-22 73 27

Ö HYRA

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

Garage på minst 35m2 för 
mek av bil. Fungerar även med 
lada eller liknande. 
tel. 0739-30 56 25
Johannes

SÖKES

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

Vi är ett stall som är i akut 
behov av grus till våra hästha-
gar! Finns det någon som möj-
ligtvis har? Hör av er! // Alafors
tel. 0736-77 62 71

ÖVRIGT

Garageloppis Nygård. 4/11 + 5/11 
kl 10-16 i Kattunga 123, nygård. 
Från Lödöse-Nygård: kör förbi 
nygårds bilservice, kurva, höger 
sida lantbruk, vänster sida litet 
rött hus. Sväng direkt vänster, 
brant backe, gult hus med vit 
balkong.
Loppis

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

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

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

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.
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

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

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

Personliga barnpresenter för 
alla tillfällen. Skyltexpressen 
designar väggdekor, barnvagns-
skyltar med 3M reflex -orginalet 
och personligt broderade baby-
filtar, handdukar och haklappar 
med namn och datum. Våra pro-
dukter är en perfekt minnesgåva 
till dopet, födseln eller kalaset 
som glädjer både barnet och för-
äldrarna. Leveranstiden är 2-4 
vardagar, frakten endast 19 kr 
och det tillkommer ingen avgift 
för faktura eller kortbetalning. 
Beställ dina presenter hos oss 
enkelt och bekvämt, direkt hem 
till dig. Välkommen in till vår 
webbutik för priser och utbud!
www.skyltexpressen.se
info@skyltexpressen.se

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 kramar i massor
från mamma & pappa till 

vår älskade
Engla

som fyller 5-år 4 november!

Ett stort grattis till vår goa 
Emelie

som fyller 14 år 
den 30 oktober

Grattiskramar från
Linnéa, Daniel,
Mamma, Pappa

Många grattiskramar till
vår goa tjej

Ester
som fyller 4 år 7 nov från
Mamma, Pappa & Agnes

Grattis till vår
Saga

Prinsessa
4 år 5:e november

Kramar
Mamma, Pappa,

Vidar & Bosse

Prinsessan
Alicia

fyller 4år den 31 oktober
Grattis önskar

Mamma, Pappa, Mormor, 
Morfar, Marcus och Sofia

Älskar dig till 
månen och tillbaka

Veckans ros 

Veckans ros 

...till den familj på Alings-
åsvägen i Alafors som tog 
hand om vår påkörda katt
och lämnade honom till 
Aleveterinären. Ett tack 
också till Aleveterinären 
som ringde hem och med-
delade oss det dystra beske-
det.                        Eva & Göte

...till de hjälpsamma män-
niskor som tog hand om vår 
dotter och hennes cykel när 
hon vurpade påväg hem från 
skolan måndagen 24/10.

Stort tack från fam Sand
Veckans ros till Jan Fors-
man allmänspecialist läkare 
på Centrum praktiken i 
Kungälv,som är superduk-
tig, lyssnar och fixar alla 
problem          "Nöjd patient"

Ett fång Rosor till Skepp-
landa Hålanda SPFs "Gläd-
jekör som framförde ett så 
proffsigt program på vårat 
månadsmöte. Älvängenborna

Vår katt blev påkörd i 
Alafors. Ett tack för att ni 
ringde och talade om vad 
som hade hänt och stannade 
kvar tills vi kom fram. tack 
för blommorna och ert del-
tagande. Tack också till våra 
grannar som ställde upp 
med telefonnummer och 
lade vår "Busan" i kartong. 
Det värmde i våra hjärtan 
trots sorgen, men en olycka 
hände så lätt.

Hälsningar Tomas & Lena

Födda

Det blev en liten tös.
Välkommen Agnes!

Centralsjukhuset karlstad 
28/8-2011

Johanna Andreasson,
Rickard Johansson

Ett stort och hjärtligt tack 
till alla som förgyllde min 
födelsedag i Skepplanda 
Bygdegård.                 Håkan

Tack Efterlysning
Britt, vart är du nu? Jag 
bodde i Uppland. Kommer 
du ihåg språkresan till eng-
land 1983? Du och jag, Tina 
Eklund träffades påvägen 
hem till Sverige. Du kan 
aldrig tro det, men nu bor 
jag i Nol! Ring mig?

0733-69 69 94

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.     Georg Alexandersson
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...till den familj som var 
ute med hundarna i Ala-
fors och som kom till hjälp 
vid olycksplatsen vid Häll-

torpssjön samt till Rädd-
ningstjänsten Nol för rådigt 
ingripande.

Uffe P


