
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

SÄLJES

Dvärgvädursungar till salu. 
Utomhus kaniner. Två hanar 
födda 1 september (vitfärgad 
och vit, blå ögd). Leveransklara, 
300:- st. endast BRA hem. Jätte 
keliga! Ring/smsa
tel. 0738-47 12 93
picasso_96@hotmail.com

Möbler till ungdomsrum / kille. 
Ikeas PS skåp, säng 90cm, stål-
gavlar, tjock TV, tv bänk, allt

 grått. Malm datorbord + hurts. 
MKT välvårdat. Pris 500:-
tel. 0732-46 21 39

Torr Ved säljes!
Pris från 450kr/m3
tel. 0764-21 75 17
brabrasved@gmail.com

Nor-lix säkerhetsskåp / 
vapenskåp, godkännt.
Pris: 3000:-
tel. 0767-75 45 95

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)

Hus i Ryd i anslutning till lant-
bruk. Uthyres from 1/1-12. Lämp-
ligt för ensamstående. Kallhyra: 
3900:-
tel. 0709-68 88 14
el. 0705-50 88 80

2 st hus (fri liggande) uthyres 
i Ale-Nödinge. 70m2 och 100m2. 
200m ifrån skola.
tel. 0708-98 12 61

Ö HYRA

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

SÖKES

Sökes garage/lokal ca 25kvm. 
Renovering av möbler / ej sprut-
lack.

tel. 0738-70 27 96

ÖVRIGT

Upphittad katt. Sköldpaddsfär-
gad katthona upphittad.
tel. 0708-54 20 79

Garage loppis i nygård lördag 
12 nov kl10-16 bla verktyg mm 
mm vägbeskrivning 1km mot 
prässebo skyltar visar.
tel. 0704-16 69 57

En vilsen tillgiven mörkgrå 
hankatt finns i Hålanda. Saknar 
du den? Ring:
tel. 0520-66 83 84

Husvagnsparkering finns ledig 
i Nödinge.
tel. 0303-22 91 39
el. 0303-22 92 11

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/video-
band 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, 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.
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.Guldbanken.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

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

Alafors Brodyr & Design
Maskinbrodyr utföres på det 
mesta av textil och ger en håll-
bar och elegant märkning. Kläder, 
hästtäcken, väskor, kepsar, hand-
dukar, gardiner, dopklänningar 
mm. Stort utbud av brodyrmöns-
ter och typsnitt finns eller kom 
med din egna logga eller design. 
Fina och unika dop-, bröllops-, och 
födelsedagspresenter. Eller bara 
för att skrämma 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

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 
tjännnssstttteeeerrrrrrr

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagggggggaaaaaaagggggggaaaaaagggggggggggggggggggggggggggggggggggiv iiiiiggiiiiii aaaaaaaaaaiiiiiiiiiirigaiiii

Grattis vår solstråle
Wilmer

3år 10/11 önskar
Mormor & Morfar, Mamma 
& Pappa, Moster & Morbror, 

Hugo, Elias & Alma

Grattis till vår prins
Melvin

som fyller 1 år 8/11.
Vi älskar dig.

Puss och kram från
Pappa, Mamma 

& storasyster Alicia

Hurra, hurra!
Grattis på födelsedagen

Anette
Många kramar
från familjen

Fanny
10 år den 8/11

Många grattiskramar från
Mamma, Pappa & Theja

Grattis
Emma Folkesson
på 8-årsdagen 5/11

Mamma, Pappa, Linda

Vår goa tjej
Amelie

fyller 9 år den 15/11
Många grattiskramar från
Mamma, Pappa och Anton

Grattis vår solstråle
Elias

5år 7/11 önskar
Mormor & Morfar, Mamma 
& Pappa, Moster & Morbror, 

Hugo, Wilmer & Alma

Efterlysning
Veckans ros 
En stor ros till de vänliga 
änglar, som genom rådigt 
ingripande bistod då min 
maka fallit och slagit upp 
ett blödande sår i nacken 
utanför vårt favoritrastställe 
Grönnäs Restaurang onsda-
gen 5/10 på em. Varmt tack 
från oss båda.

Nils Palmgren

Du var på läkarstationen i 
Älvängen fred den 9 sept. 
Vi sågs där, bytte någr aord. 
Du var tidigare hemma hos 
mig ang min bil. Ring eller 
kom hem.

Vigda 

Katharina (fd Olsson) 
&

Tobias Bodén

Vigdes 9/7-11 
i St Birgittas kapell

av Anna Cöster.

Tack alla ni som
 gjorde vår dag, kväll och 

natt oförglömlig.

Vilken fest!

(Foto: My Bardin Björkman)

En klackring i rödguld med 
figur inristad, borttappad på 
Ale Torg söndagen den 12 
okt. Hittelön ulovas!

0703-75 08 09

Till Personalen på Trol-
levik Hus 30 för en fantastik 
omvårdnad av vår mamma 
Sigrid.Och tack för all 
omtanke om oss barn.

Roger, Nancy, 
Barbro, Anna-Britta
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