
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

KÖPES
Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan 

Bilar köpes fr. 500-30000-kont. Allt 
av intresse. Äv skåpbil och husvagn. 
Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0737-42 90 92

Bilar och transportbilar köpes. 
Nästan allt av intresse. Hämtas. 
Ring dygnet runt.
tel. 0707-53 61 77

SÄLJES
Mysig vindsvåning med soval-
kov i Surte säljes. 1 r.o.k 36 kvm. 
Nytt golv i vardagsrum. Nytt 
ytskick i duschrum. Vitmålat kök 
med ny spis. Nära till kommuni-
kationer samt natur och badsjö. 
Välskött stabil förening med god 
ekonomi. Hyra: 1300:-/månad. 
För mer info ring:
tel. 0704-32 00 37

Tempurmadrass säljes. 160cm 
bred. Som ny i skick. 1 år 

gammal. 5000:- men vid snabb 
affär 4500:-
tel. 0700-42 86 23

Fotogenvärmare.
tel. 031-98 16 05

Kökshörnskåp (vitlaserat). 
Hallspegel (furu). 1000:-
tel. 0303-74 06 33
el. 0707-64 17 70

2 par skridskokängor i stl 40 + 
41. Som nya. Märke JOFA.
+ Klubbor. Pris 100:-/paret.
tel. 0303-22 96 65

SÖKES
1- eller 2-rumslägenhet sökes 

utav vital 80-årig pensionär i 
något utav hyreshusen eller 
bostadsrätterna i Bohus eller 
Nödinge med omnejd.
tel. 0303-23 93 60
el. 0702-805565

ÖVRIGT
Vi ska flytta 
Loppis lördag 23-01-10 kl 11-15. 
Göteborgsvägen 114, Norra Surte.
tel. 0705-58 14 55

Häst på halvtid? Är du intres-
serad av att ha ett svenskt halv-
blod, 170 cm, på halvfoder? 
Kräver erfaren ryttare.
tel. 070-575 36 61 Susanne

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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Det finns platser kvar till vår 
härliga och trevliga familjeresa till 
SÖLL i Österrike under vecka 7 
(nu med rabatt).
tel. 0706-97 25 00 Lasse Alerås
el. 0705-66 44 70 Kjell Gustafsson

Hemservice Kungälv
Hushållstjänster, hem-,flytt-,
kontorsstäd, tvätt, fönster, trädgård. 
tel. 0303-57 900
www.hemservicekungalv.se

Du med villa eller sommarstuga, 
hyr en gårdskarl för diverse jobb.
tel. 0704-85 43 39

STÄD
Passa på att utnyttja avdrag på 
hushållsnära tjänster. Flyttstäd, 
veckostäd, storstäd, byggstäd, 
kontorsstäd, trappstäd, fönster-
puts m.m. Goda referenser kan 
anges. Innehar F-skattsedel. 
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Klassisk massage.
tel. 070-459 30 54

Söker arbete - helger och lov. 
Jag är studerande och söker 
arbete på helger och lov. Vill 
gärna arbeta med barn, djur, 
affär eller städ. Jag är 16 år och 
bor i Nödinge. Ring Sandra:
tel. 0709-61 05 86

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

Svets och smide. Mekaniska 
reparationer tex släpkärror, jord-
bruksredskap, små maskiner 
m.m. Innehar F-skattsedel.
tel. 0706-33 82 68

Trädfällning. Röjning av sly och 
buskar. Även bortforsling av ris. 
F-skattsedel finns.
tel. 0706-33 82 68

Bokföringshjälp?
Löpande bokföring, momsre-
dovisning, löner, bokslut samt 
deklarationer. Innehar F-skatt 
sedel. ME Consult bokföring KB.
tel. 0703-00 16 46

EFT-tekniken (emofree.com) 
Österländsk kunskap i väster-
ländsk skepnad. Miljoner har 
prövat den mot fobier, oro, sorg 
beroenden, smärtor. 
Miljoner hyllar den! Kom o lär dig!
Gruppträffar ons kl 19-21 hos Elina:
5 ggr 500:- 
tel. 0708-33 86 71

Vill du förbättra din hälsa och 
ekonomi? Bli en del i en spän-
nande bransch och var delaktig i 
ett expansivt företag.
Hel- eller deltid, du väljer själv!
www.goodlife4u-job.com
tel. 0761-63 46 75 Annika

Fönsterputs? Abonnera på utvän-
dig fönsterputs. Avdrag för hus-
hållsnära tjänster. F-skatt. KCAB.
tel. 0709-32 44 59 Kent

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten.
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.

tjänster

Grattis 
Barbro!

På en sten i skogen, gudomlig fin,
satt vår chef, en vacker beduin.
Hon fixar det mesta, är go & glad.

Först bakar hon bröd, 
sen gjuter hon blad.
Grattis lille Barbro, 

nu fyller du år.
Äldre blir du aldrig, fast åren går.

Skål, pussar & kramar 
från Bargänget

Sofie Kornesjö
Nödinge

fyller 9 år den 7/2
Jättemånga grattiskramar 

från Farmor

Vår älskade lilla "sessa"
Wanja Gustavsson

fyller 4 år den 24 januari
Grattiskram från 
Mormor o Morfar

Grattis våran prinsessa
Linnéa Abrahamsson

1 år den 21 januari och 
grattis våran prins

Melvin Abrahamsson
3 år den 23 januari

Älskar er
Många pussar och kramar

Mamma & Pappa

Veckans ros 
Veckans ros vill jag ge till 
Frank Aronsson för att han 
varje vecka besöker min bror 
på Trollevik. Tusen tack. 

Gunvor

Ett stort grattis till
Joel Mellomgård

på 5-årsdagen 
den 16 januari

Önskar
Farmor & Farfar

Grattis våran älskade
Lina

som fyller 2 år den 29/1
Många kramar från 

Farmor o Farfar

Välkommen vår älskade
Märta

Den 5 januari 2010 
föddes vår efterlängtade 

dotter på NÄL.
Hjärtligt tack till

 all berörd personal!
Stolta och lyckliga föräldrar 

Karin och Patric Strelén

Grattis
Emma

på 7-årsdagen 
den 29 januari

Önskar
Mamma, Pappa & Viktor

Grattis våran goa
Paulina

på 8-årsdagen den 26 januari
Önskar Mamma & Pappa, 
Jonathan, Felicia, Mirjam 

& Lucas

Grattis vår solstråle
Vally

från Stockholm 
på 1-årsdagen  den 3/2

Många kramar från 
Farmor, Claes, & Therése, 

Ella & Agnes

Grattis vår lilla prinsessa
Meleke

4 år den 25 januari
Puss & kram

Mamma, Pappa, 
Wissam, Kerim

Tack
Ale Lucia vill tacka alla som 
bidragit till att vi fick en bra 
start som egen sektion och ett 
fint luciafirande. Ahlafors IF, 
Manufakturen, Sportringen, 
Ica Kvantum, Blomsterlandet 
Partille, Smycka, Starrkärrs 
Kyrka, Surte Kyrka, Älvängens 
Garn & Textil, samt ett jättest-
ort TACK till Alekuriren! 

Ale Lucia

Födda

Grattis
Rikard

som fyllde 40 år i fredags
Önskar Ahlaforsarna

Grattis på namnsdagen 

Göta

Önskar alla dina 
energiska vänner 
i västsverige

Veckans ros vill vi ge till 
LINDA HOLBERG för ett 
trevligt releaseparty.
Lycka till med skivan.

Personalen på 
Kyrkskolans förskola

Älvängen
0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Veckans ros till personalen 
på Syrenen, Björkliden Ala-
fors är värda ett fång rosor, 
för att de lyckats skapa en 
hemkänsla för de gamla!

Jennie & Lennart, Nol

Vill jag ge pensionären med sin 
silvergrå V70 som bor i Alafors. 
Han stjäl flis ur Vägverkets 
sandlådor i Hultalia mellan 
Grunne och Ryd. Fy skäms!

Rösbackabon som såg dig

Veckans ris
...till den alldeles utomor-
dentligt duktige knådaren
Arto Lassuri, Bohus Mas-
sagekonsult, som väcker stela 
muskler till liv igen.

Kurrarna

Grattis
Gull Bjerkhede

på Blåsippsvägen 69
som fyller 90 år den 28/1!


