
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 

Tripptrapp-stol med bygel 
köpes.
tel. 0520-66 70 45
el. 0702-57 18 93

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
Grå pälsmockakappa med 
kapuschong (stl 44), hatt och 
tumvantar (stl S). Lite använt. 
Pris 1100:-
tel. 0520-65 88 33

Byggfärdig tomt ca 1500m2. 
Valfri hustyp.

tel. 0706-48 26 47

SÖKES
Promenadsällskap i Bohus! 
Vem vill följa med mig på raska 
promenader i Bohus med omnejd 
2-3 ggr per vecka? Man eller 
kvinna runt 60 år. Ring Louise:
tel. 0738-36 07 97

UTHYRES
1. Fräsch och ljus lokal i vinkel 
på våning 2 av 2 (hiss finns) i 
Älvängen. 150 m2, Pentry, kon-
torsrum, stort utställning/konfe-
rensrum, bra parkeringsmöjlighet.
2. Ljus och öppen planlösning 
i entréplan, lokal ca 65 m2 bra 
parkeringsmöjlighet, även lämp-
lig som butik.

tel. 0705-33 30 25

ÖVRIGT
UPPHITTAT. Glasögon (Ray-Ban) 
upphittade i Skepplandaskogen 
nära bygdegården. 
Finns på Garnvindeskolan.
tel. 0303-33 07 18
el. 0704-32 07 18

UPPHITTAT. Mobiltel. upphittad i 
Nol. Kan återfås mot beskrivning 
och annonskostnad. 
tel. 070-658 77 45

UPPHITTAT. Damcykel upphittad 
i Alafors. Återfås mot beskriv-
ning och ramnummer, samt 100:- 
annonskostnad.
tel. 0303-74 01 85

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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pryl 
JOBBA HEMIFRÅN
Extra inkomst hel/deltid
www.toppjobb.se Kod; LH45
Lennart Henningsson
tel. 073-359 34 28

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

Hyr65plus.se
Hyr en pensionär av oss!
Bygg, måleri, tapet, golv, el-behö-
righet, städ, trädgård, antennser-
vice. Ring:
tel. 0738-14 04 57

Service el hushållsmaskiner, 
spis, alla fabrikat. Jour, lång 
vana, lågpris, fri resa. Spara 
annonsen. Ring för råd eller rep.
tel. 070-658 20 29

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

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

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
Elsa 3 år  den 26/1
Wilma 6 år den 6/2

Önskar
Mamma Madde 

och Pappa Charlie

Vi vill tacka våra snälla 
snöröjningskillar Henke, 
Nils och Peter i Grunne 
som plogar våra uppfarter 
och vägar när det snöar. Ni 
ska veta att det uppskattas 
mycket.

Ulla-Britt & Bosse

Tack

Axel
i Burhult

2 år den 10 februari
Grattis av 

Mormor o Morfar

Det är parkeringsförbud på 
Idrottsvägen i Surte sedan 
flera år tillbaka! Ändå finns 
det en bilist med gul liten 
bil som inte bryr sig. Hon 
står på trottoaren dygnets 
alla timmar. Inte en tanke 
på att vi som går har svårt 
att gå förbi, ännu värre nu 
när det är snö och halt. Det 
är bara en tidsfråga innan 
någon gammal med rol-
lator hamnar i diket! Vi är 
flera som har ringt trafik-
kontoret, men där händer 
ingenting! Har ringt sedan 
i höstas. Ska det hända en 
olycka innan någon agerar?

Hälsningar,
En Surtebo

Veckans ris

Veckans ros går till de trev-
liga chaufförerna på Ale 
Taxi! Ni är allesammans så 
vänliga och hjälpsamma och 
det sätter vi stort värde på. 
Hälsningar och tack från oss 
som åker med handelstu-
rerna i Surte!

Genom Ingrid

Veckans ros

Rasmus Quist
Uddetorp

fyller 20 år den 11/2
Grattiskramar från

Mamma, Rune, Amelie 
och Andreas

Sofia
Vår lilla lucia

har blivit myndig
Grattiskramar i efterskott

från hela din familj

FÖRSVUNNEN
Har någon sett vår lilla 
kisse? Försvann från 
Ulvstorp för ca 3 veckor 
sedan. Han är en hankatt 
som är liten till växten och 
ser yngre ut än sina två år. 
Lystrar till smeknamnet Bäbis. 
Snälla ring:

tel. 0303-74 50 59
el. 0703-66 27 90

Grattis
Tova

på din 8-årsdag den 8 februari
Många grattiskramar från 

Mamma, Pappa, 
Maja & Ella

Välkommen vår älskade
Amelia

Född 27/11 på Näl
Tack till Bm 

Catharina Olson för all 
hjälp när vår dotter föddes, 

samt ett tack till Bm 
Kristina MVC Bohus

Jessica Lumsden
& Robin Kourmadias

Födda

ÖvrigtGrattis
Wilma Stålesjö

på 9-årsdagen den 8 februari
Kramar från 

Mamma, Pappa, 
Emma & Julia

Grattis
Kevin

8 år den 10/2
Önskar

Farmor & Patrik

Marcus Hylander 
Grattis på 22-årsdagen den 10 februari

Mamma, Pappa och syskon...

Grattis vill vi önska våra 
underbara, älskade tjejer

Jonna 2 år 19/2
Ebba 4 år 12/2

Kramar från 
Mamma & Pappa

Tack Åke! För din plogning, 
från dina grannar:

Anette & Daniel

Grattis
Anton

på 2-årsdagen den 19/2
Grattiskramar

Mormor o Morfar

Välkommen My!
Scilla och Viggos 

efterlängtade syster
Född 22 aug 2009 på Näl

Stolta föräldrar 
Niklas & Annika Ulfheden
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All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undanbe-
des vänligt men bestämt.

Siv Fagerberg

Undanbedes

Från visitkort 
till banderoller

Alekurirens Printshop
tel. 0303-74 99 40


