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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

Bil köpes 95-10, allt av 
intresse. Mindre defekter, ej 
hinder. Ring för snabb smidig 
affär. Hämtas
tel. 0764-19 27 43

STK BIlar 
Bilar & transportbilar köpes. 
Allt av intresse. Nås dygnet 
runt på:
tel. 0707-53 61 77

Resor köpes. Presentkort 
önskas: Ving, Ticket, Solresor, 
Apollo, Resia, Fritidsresor.
tel. 0735-01 45 63

SÄLJES

Epa traktor, Ford 1930 = 2 
dåliga objekt med regpapper, ev 
byte annat kul?
tel. 0705-67 54 44

Äldre saker: glas, porslin, dukar, 

flaskor, tyger, leksaker, utom-
bordare, lampor, vinställ, pryd-
nadssaker mm. Säljs helst i 
klump (men kan delas). Hemkör-
ning kan ordnas.
tel. 0705-67 54 44

Zündapp KS100, Zündapp ZD30 
Kompis -78, Bella skoter -55(?), 
Novolette -55, Zündappde-
lar mm.
tel. 0705-67 54 44

Elbil & Elmotorcykel till 2-4 år, 
600:- för båda. Bilbarnstol för 
nyfödda, 400:-. Skötbord med 
lådor, 300:-. Gångmatta röd-
beige 4m2 120b vilton, 400:-. 
Kornblå matta 4m L, 3 B, 600:-. 
tel. 0708-25 19 63

Ljusbrun skinnsoffa med fot-
pall 4 år gammal, säljes på 
grund av flyttning. Pris 2900:-.
tel. 0736-56 43 37
el. 031-98 19 71

Husgeråd. Komplett kaffeser-
vis (12d) i vitt med liten guld-
kant. Komplett the-servis(8d) i 
blå keramik samt bålskål med 
12 koppar.
tel. 0708-58 88 20

Hörnsoffa bäddbar. 220x190, röd 
tyg. Välfodrat. Säljes pga plats-
brist, 600:-. HP allt i ett skrivare 
USB, fungerar 100%. Ny svart 

patron medföljer, 150:-
tel. 0736-27 28 65

Snowboardkläder. Byxa + jacka 
strl M. Jackan är kamouflagefär-
gad, byxorna är beiga. Använda 
3 ggr. Märke Stuf. Jackan, 500:-, 
byxorna, 200:-.
tel. 0709-94 50 77

Överbliven träslöjd säljes till 
bra pris på grund av flytt. Slöjd-
virke (fruktträd) gratis.
tel. 0303-74 21 14

Exklusiv matsalsbord 
140*140cm + 8st svarta stolar. 
Vg lämna bud:
tel. 0702-52 71 12

UTHYRES

Utehus/kreativ verkstad/
sommarhus/enkelt boende. 
Det finns många möjlighe-
ter i detta stora vackra vitmå-
lade rum (knappt 30m2) med 
uteverande pentry, öppen spis, 
varm och kallvatten. Modernt 
utedass och dusch i källarut-
rymme. Odlingsmöjligheter om 
så önskas. Nära skogsbrynet, 
mycket natur och tystnad. Låter 
det intressant? Ring
tel. 0708-99 06 86

Ö HYRA

Barnfamilj med ordnad eko-

nomi önskar hyra hus alterna-
tivt gård. Helst Ale kommun. 
Referenser finns.
tel. 0705-85 12 22
Mikael

SÖKES

Bowling-tjejer söker nya kom-
pisar. Vi är unga och gamla, och 
har jättekul ihop. Kom å spela 
med oss tisd. kl 18-19. I nordman-
nahallen, Kungälv.
mail: alvorna@hotmail.com

Lägenhet sökes: skötsam 
kvinna med fast inkomst, rökfri, 
utan djur. Allt av intresse, kan 
flytta in omgående.
tel. 0739-71 21 47

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Lägenhetsbyte. Önskar byta 3:a 
(69m2) mot större 3:a eller 4:a.
tel. 0736-22 33 17
Camilla

Saknad Cresent. Försvann 
vid pigegården, Nödingesko-
lan 27-29/1. Vit-orange 7vxl. Flick 
cykel. Hittelön.
tel. 0707-81 40 08

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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Brodyr till bra priser
Vi broderar på bl.a. kläder, 
jackor, handdukar, kepsar,
schabrak, hästtäcken m.m.
Innehar F-skatt sedel.
Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

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. Virussa-
nering, uppkoppling till inter-
net, installation av program-
vara, seg dator eller total-
krasch, ominstallation, utbild-
ning, 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

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

Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50%
Bygg, måleri,tapetsering, golv, 
el-behörighet, städ, trädgård 
m.m. Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

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

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

Flyttstäd
med besiktning.
Rut 50% rabatt
F-skatt TIAB
tel. 0707-74 15 87
Kerstin

Barnfotografering
Som ett homeparty. Bjud hem 
dina vänner och deras barn på 
fika och jag fotar barnen stora  
som små, inne som ute. Minst 
antal barn 3 st. Du får även en 
värdinnegåva. Besök gärna min 
hemsida för mer information 
eller ring. 
Fotograf Terese Ann
Tel. 0303-33 22 25
www.tereseann.se

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Ställverksvägen 3 
Öppettider: Mån-Fre: 16-18,
Lörd: 10-13. (OBS! jag flyttar till 
ny adress inom kort)
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Sprutlack av köksluckor
20% Rabatt, fria hembesök & 
kostnadsförslag. F-skatt finnes.
tel. 0738-70 27 96

Pelletsbrännare
Pelletspaket av märket Pellx 
inklusive montering. Innehar 
F-skatt sedel.
Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

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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Tinnitus?

Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se

Grattis
till tonåringarna
Maja & Ronja

18/2
Kramar Mia

Grattis till vår goa
Benjamin

på 5-årsdagen den 7/2
Kramar från Mamma, pappa, 

Olivia, Mormor & Morfar

Grattis till tonåringarna 
Ronja och Maja 

13 år den 18 februari.
Önskar 

Mamma och Pappa

Grattis vår goa tjej
Hilda Bjerstaf

på 1-årsdagen
den 8 februari
Vi älskar dig

Kramar och pussar från
Mamma, Pappa och Ella

Grattis våran prinsessa
Moa Kilmyr
på din 2-årsdag
den 19 februari

Puss och kram från
Mamma, Pappa
och brorsan Noel

Grattis
Marcus

på 24-årsdagen
den 10 februari

önskar Jake & Elwood

Veckans ros 
Går till glasögonaffären i 
Nödinge. Tack för Ert tåla-
mod, vänlighet och för all 
hjälp jag fått. Jag kommer 
tillbaka efter mitt ögonlä-
karbesök.

Lena

...till läkare & personal vid 
vårdcentralen Nödinge för 
vänligt bemötande vid besök 
10/2-12.

L-S, Skepplanda

Tack Jakob - Kilanda 
Cementgjuteri för all hjälp 
med trucken :)

Jennie - Alvhem

Tack

Veckans ris 
...till er som natten mellan 
fredag och lördag den 4/2 
tog min sista pall med pel-
lets som stod i min trädgård. 
Hur kan ni med? Vintern 
är tyvärr inte slut än, så vi 
kommer att frysa ganska 
rejält nu. Är halvt sjuk-
skriven och lågavlönad så 
pengar finns inte för mig 
att köpa mera pellets. Har 
ni något samvete så sätt in 
2350 på mitt konto. Aleku-
riren har kontonumret.

Besviken och ledsen Nolbo

Undanbedes 
All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undanbe-
des vänligen. Bortrest.

Sten Englund

alekuriren  |   nummer 6  |   vecka 7  |   2012GRATTIS22


