
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Bilar köpes 500-50 000kr. 
Allt av intresse, även husvagn. 
Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0732-49 85 16
el. 0737-42 90 92

SÄLJES

Fina dubbdäck 195/65/15. Suttit 
på Toyota Camry. 950:-
tel. 0703-64 34 00
el. 0303-33 88 48

Ett parti aluminiumfönster 
säljes. Mått: 83x125 cm , 22st
tel. 0703-03 10 29

Flyttkartonger! Rena och hela. 
Bananlådor 20:tal. Några Well-
pappkartonger. Säljes billigt. 
Finns i skepplanda.
tel. 0702-89 25 22
el. 0708-73 67 70

Julklappstips. Adventstjär-
nor av näver, handgjorda. Med 
elsladd för päronlampa, att 
hänga i fönstret. Korgar, väskor 
mm.
tel. 0702-89 25 22
el. 0708-73 67 70

Torr björkved! 60 liter 80kr. Fri 
hemleverans vid köp av minst 
10 säckar.
tel. 0764-21 75 17
brabrasved@gmail.com

Användbara vinterhjul till 
Volvo 940 m abs. 500kr.
tel. 0303-96 508
el. 0707- 21 14 65

UTHYRES

Lägenhet uthyres 2,5:a + kök. 
Egen ingång, balkong, sol från 
morgon till kväll.
Tillträde 1/3 2012.
tel. 0706-48 26 47

Äldre gård. Bra skick med el 
och vatten. Tillgång till ved. 
Arrenderas årsvis.
tel. 0702-89 25 22
el. 0708-73 67 70

SÖKES

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

lack.
tel. 0738-70 27 96

ÖVRIGT

Marknad/Loppis/Hantverk i 
gammaldags mysig hemmiljö. 
Flera säljare. Nytt & Begagnat 
för hela familjen. Lörd 3/12 och 
Sönd 4/12 kl 10-16. Nära Bohus 
Centrum, Jordfallsvägen 14.
tel. 0705-67 54 44  kl 16-19

Hugg din egen gran
10-11/12, 17-18/12 kl 11-14
tel. 0706-48 26 47

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

Framkall dina digitala bilder 
över nätet och hämta ut bil-
derna hos oss. 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

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 typsnitt 
finns eller kom egen logga eller 
design. Vi servar både företag, 
föreningar och privatpersoner. 
Besök vår hemsida för utbud 
och mer information.
www.alaforsbrodyr.se
info@alaforsbrodyr.se
Tel. 0722-02 06 07

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

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. Leverans-
tiden är 2-4 vardagar, frakten 
endast 19 kr.
Välkommen in till vår webbutik 
för priser och utbud!
www.skyltexpressen.se
info@skyltexpressen.se

Håll din hund frisk!
Lödöse hundcenter. Diplomerad 
hundfysioterapeut. Vi erbjuder 
hundmassage, rehabilitering och 
friskvård. Försäljning av dynor, 
koppel och selar mm. Den per-
fekta julklappen till hundägaren? 
Presentkort. Mer information: 
www.lodosehundcenter.se
eller ring
tel. 0703-09 67 76 Anette

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

Elliot Lööf
Fyller 5 år den 30/11
Grattiskramar från
Farmor & Farfar

Grattiskramar till
 vårt charmtroll

Amelia
på 2-årsdagen 27/11
önskar Morbror Johan, 

Mormor & Morfar

Grattis 
Marcus

på din 18-årsdag,
den 26 november!

Många pussar och kramar 
från Caroline, Emelie, Ann & 

Romeo

Ett stort grattis till vår
älskade trollunge

Amelia
som fyllde 2 år den 27/11
Massa grattiskramar från

Mamma & Pappa

Grattis 
Börje Johansson

till pensioneringen från 
Ale kommun. Eftersom du 

kommer arbeta kvar på 
Repslagarmuseet, kommer 
vi att ha en liten mottag-

ning på museet med öppet 
hus för arbetskamrater och 

övriga vänner fredag 
2 december kl 14-20.

Repslagarmuseet

Grattis
Freja

på 5-årsdagen
den 30 november

Många pussar & kramar
från Mormor & Morfar

Moster & Jonas

Grattis
Lucas

i Bohus som fyller 6 år
den 6 december

Många kramar från
Farmor & Farfar

Ville
välkommen till världen

2011-08-08
3205g, 52cm
Vi älskar dig!

Mamma, Pappa & Storebror

Veckans ros 
Jakthunden Puskas är till-
baka efter varit 1 vecka på 
"rymmen". Hunden för-
svann i Kilanda under jakt 
och sågs senare vid flera 
tillfället i Hålanda. Puskas 
lyckades ta sig tillbaka av 
egen maskin. Många rosor 
till "Sindys Foundlings" 
Nina Englund, grannar och 
för mig helt okäna personer 
som på ett helt fantastiskt 
sätt engagerat sig i hundens 
försvinnande. Stort tack

Dan-Åke Larsson

Stort tack till alla De som 
två gånger om året i tjugo år 
arrangerat trevliga dansaft-
nar i Hålanda bygdegård.
Nöjda och tacksamma dansare

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Lennart Hägg

Födda

Till Ale vikingagård för er 
värdefulla hjälp under Barn-
bokensdag på Ale bibliotek.
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