
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

KÖPES
RESEPRESENTKORT KÖPES
Fritidsresor, Solresor, Apollo, Ving, 
Ticket eller Resia. Även kort datum.
tel. 0760-20 54 54

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

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

SÄLJES
Utbyte av köksluckor. 
Marknadens bästa priser.
tel. 0704-10 92 00

el. 0766-33 93 99

ÖNSKAS HYRA
Garage eller förråd önskas 
hyra i Skepplanda. Ring Lars:
tel. 0703-32 56 81

Lägenhet. Skötsam tjej, 52 
år önskar hyra en etta alt. 
tvåa, lägenhet eller del avhus 
i Älvängen med omnejd. Ring 
gärna:
tel. 0704-32 04 73 

UTHYRES
3-4 rok 100m2 uthyres fr.o.m. 
1 juni i Bohus. Förstahands-

kontrakt erbjuds.
tel. 0709-74 25 00

ÖVRIGT
Barnmarknad 
Medborgarhuset, Alafors. 
Lördag 20/3 kl 10-14. 
Inlämning sker fredag 19/3 18.30-
20. Kontakta Kajsa på telefon: 
0705/930037 alternativt mail: 
kajsa.barnmarknad@hotmail.se
Arr: Alkottens förskola

Inter-planetarisk vår-
meditation lördag 20 mars 
kl 20-21. 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.

Pr
yl

bö
rs

en
 p

ub
lic

er
as

 ä
ve

n 
på

 w
ww

.a
le

ku
rir

en
.se

Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska Överraska med en annons!med en annons!

ÖÖ

p l pprryyylpryl 
bb rrseeennrrseeennseennbbbbbbööööööörrrrrsssseeeeennnnn

llllllllr llllllllllllllyylllllllllllllllll
bböörr

pppprryyllprylpryl
b
yy

bb
yyy

bböörö
yy

bbbbbbböörööööörrbbbööööörrrrrs

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 

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

Hemservice Kungälv
Hushållstjänster, hem-,flytt-,
kontorsstäd, tvätt, fönster, 
trädgård. 
tel. 0303-57 90 0
www.hemservicekungalv.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.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeerrrrrrr

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggggggaaaaaaaaaaaagggggggggggaaaaaaaaaagggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiggiiiiiiiii aaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiirigaiiiiövvvvrriiöövvvrriigggggö ggövrigöööövvvv iiiirrrrrröövvvvövrig
ttttjjäänn

gggg
tjjäännäjjjjjjtttjtttjttttt äääääääännnnnnnnnnnnnnäänäääät ääää

ggggggggggggg
tjännn

Det blev en liten
Linn

3/12-09 NÄL
Mika och Camilla Brandt

Stolta är syskonen 
Cassandra och Isabella

Födda

Övrigt

Grattis
Tarja

50 år 20 mars
Önskar mannen & kidsen

Tänk vad tiden går fort.
Vi vill gratulera 

våran lilla trollunge
Ella Mellert

som fyller 2 år den 19/3
Grattis önskar 

Mamma & Pappa

Vi vill gratulera 
våran lilla prinsessa

Ella Mellert
som fyller 2 år den 19/3!

Ett stort grattis från
Mormor, Morfar 

och Moster Kristine

Stort grattis till våra grafiska formgivare
Sofia 22 år den 15/3
Björn 35 år den 14/3

Kurrarna

Grattis!
Gun 

på 69-årsdagen 17 mars
Önskar Barnbarnen

Stort grattis till 
Niclas 

på 19-årsdagen den 22 mars
Önskar hela familjen

Grattis!
Raggen Otter

74 år 15 mars
Önskar Släktingarna

Grattis
Ida

på 1-årsdagen den 22 mars
Kramar

Farfar och Farmor
Patrik

Grattis våran solstråle
Hannes Larsson
4 år den 16/3-2010

Vi älskar dig
Mamma, Pappa & Jennifer

Våran goa tjej
Nellie Lyckner

fyller 3 år den 22 mars
Många grattiskramar från

Farmor och Farfar

SÄLJES
Gammaldags höräfsor.
Nytillverkade.
Ring för info, Lars Jonasson 
tel. 0520-66 80 18

Undanbedes 

Veckans ros

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undanbe-
des vänligen men bestämt.

Britta Ask

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undanbe-
des vänligt.

Stig Stenborg, Alvhem

Veckans rosor till Rolf & 
Sonny för alltid vänligt 
bemötande och mycket bra 
vinterväghållning. Många 
nöjda hyresgäster.

Saltbacken i Bohus

Vi vill passa på att ge rosor 
till alla som skänkte priser 
till vårt lotteri när vi hade 
vår föreställning av "Sikta 
mot stjärnorna" på Ale gym-
nasium.         Medieverkstaden

Funktionshinderenheten

Veckans ros till Roy och 
Jerry som trots svåra förhål-
landen har lyckats skapa ett 
utomordentligt bra under-
lag på Forsvallens grusplan.

Spelare och ledare i SBTK

Vi vill ge veckans ros till alla 
vuxna och ungdomar som 
på något sätt hjälpt till/varit 
delaktiga i årets skolcup. 
Till dem som skänkt priser 
och lotterier och sponsrat 
cupen. En extra ros till Eva 
på Matglädjen som ställde 
upp och ordnade allt runt 
maten så lätt. Även extra ros 
till Marie som stekte ALLA 
hamburgarna.

Styrelsen Ale ibf

Vigda 

Vi har gift oss!
19/2 2010

Oskar Eekstrand 
& Linnea Väster

Älvängen
Nu heter vi båda Väster
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