
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

KÖPES
BRYGGERI-ETIKETTER Gärna 
hel äldre samling, öl/läsk köpes. 
Även äldre ölglas med tryck, 
reklam mm. köpes av samlare.
tel. 036-13 21 91
el. 073-663 58 73

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. 500-50000-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
Liten lägenhet 2 rok, Surte 54 
kvm, hyra 2764:- Omgående. 
Ring vid intresse.
tel. 031-98 27 66

Äldre mopeder och delar, Puch, 
Zündapp,  HVA, Crescent. Suzuki 
750 -90. Opel Agila -02.
tel. 031-98 13 00
el. 070-567 54 44
anna1969@telia.com

Mina samlingar säljes. Coca-
colaburkar/flaskor/skyltar m.m. 
Från 50-70-talet 10 trampbi-

lar, 40 barncyklar Bambino, tre-
hjulngar m.fl.
tel. 031-98 13 00
el. 070-567 54 44
anna1969@telia.com

Utbyte av köksluckor. 
Marknadens bästa priser.
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

SÖKES
Kvinna sökes mellan 50-60 år 
av en 62-årig man. Intresse: 
naturen och sköna hemmakväl-
lar. Ale och Lilla Edets kommun.
tel. 0303-74 41 62

Extrajobb. Jag är en kille på 16 
år som söker extrajobb på kväl-
lar och efter skolan. Inom omr. 
Skepplanda till Bohus.
tel. 0737-53 21 93

Discjockey till bröllop i juli 
2010. Ung eller gammal.
tel. 031-98 13 00
el. 070-567 54 44
anna1969@telia.com

UTHYRES
5,5 rok 130kvm, uthyres tillfäl-
ligt, tom augusti.
0704-386082

3 rok uthyres i centrala Surte 
omgående.
tel. 0706-89 25 54

ÖVRIGT
BYTESDAGAR/BARNLOPPIS 
Biosalongen Medborgarhuset i 
Ledet. Kom och fynda barnklä-
der, skor, leksaker, babyartiklar, 
sport o fritid m.m. Välkommen! 
Lörd 27/2 kl 9-12. Sönd 28/2 kl 9-
12 50% Vid ev frågor ring:
tel. 0730-67 78 50 Linda

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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FamiljÖverraska Överraska med en annons!med en annons!

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

WellnessHome Hus, hem och 
Trädgård. Hjälper till med måleri, 
trädgård och lättare underhåll. 
Även extra bemanning åt företag. 
Boka fasadmålning nu (febru-
ari) 250:- + moms. Ord. 295:- + 
moms. Utnyttja rotavdrag. Inne-
har f-skatt.
tel. 0707-81 40 08
www.wellnesshome.vpsite.se

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

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

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.
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Våran goa kille
William Lyckner

fyller 8 år den 24 februari
Många grattiskramar från

Farmor och Farfar

Grattis
Beatrice 15 år
Mathilda 17 år

Önskar
Farmor & Farfar

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligt.

Ebba Karlsson

Vi vill gratta
Emelina Hansson

Grönnäs
som den 27/2 fyller 6 år

Kramar
Farmor & Farfar

Övrigt
LOPPIS. Loppis i gamla 
posthuset, Älvängen.
Lördag 27/2 kl 9.30-15.00.
Försäljning av kaffe med 
dopp. 9A:s(Aroseniusskolan) 
skolresa.

Grattis
önskas

Mikaela
11 år 22/2

av
Mamma o Pappa

Grattis
Marie Andersson

50 år 23/2
Önskar Familjen

LOPPIS. ”Skynda & 
Fynda” Madenskolan 
klass 5B har ”Garagelop-
pis” på Rannebergsvägen 
6 i Älvängen. Lördag 27 
februari kl 11-15. Kaffe & 
dopp, korv med bröd finns 
till försäljning.Vi gratulerar

Elias
våran gosekille på 

9-årsdagen den 27 februari
Många kramar från

Mamma, Storebror & Morfar

Grattis
Emilia

på din 1-årsdag 
den 27 februari

Önskar
Mamma & Pappa

Emilia
1 år

Grattis lilla skruttan
Önskar

Mormor & Morfar

Våra underbara 
barn fyller år! 

Melvin 5 år 16/2
Hannes 7 år 27/2
Ludvig 1 år 3/3

Många grattis kramar
Mamma & Pappa

Grattis världens 
bästa glassfarmor

på 80-årsdagen den 2/3
Från Anneli, Tina o Victor

Veckans ros
...till Karin Larsson, Ahla-
fors IF, för en välplanerad 
och trevlig framtidsdag på 
Sjövallen. Tack också
för god mat.

”Vi som var där”

Årets stjärna!
Daniel, du är din vikt värd i 
guld! När familj eller syskon 
behöver din hjälp - visst 
ställer du upp! Vi är stolta 
över att ha dig till brossa, 
son och styvson.

Din familj

Veckans ros till Britt-Marie 
Brattlöf på Pastorsexpedi-
tionen i Skepplanda, som 
ser till att alla människor 
hon möter, med sitt trevliga 
sätt, för att allt ska fungera 
på bästa sätt.

Arbetskamrater

Veckans ros till Ann-Chris-
tine Abrahamsson som ser 
till att våra församlingshem 
i Skepplanda och Lödöse 
alltid hålls välstädade och 
fina.

Arbetskamrater

Grattis
Alan

på 18-årsdagen
Vi älskar dig

Önskar moster Narmin K
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