
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

KÖPES
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
Katt säljes. Röd med vita tassar 
och hals, 3 mån. 150:-
tel. 0706-20 91 30

Skinn/skai soffa "Nice" 3+1+1 
Grön 3000:- Furuskänk. Furuvi-
trinskåp (hörn). Almogelampa 
kök furu. 200:-/st.
tel. 0706-21 23 68

Hjälp! Dax att flytta hemi-
från. Vi är 2 söta kattsyskon 12 
veckor pojke o flicka. En randig, 
en svartvit. Tillgivna, busiga 
och rumsrena. Vana vid barn, 
hundar, katter. Helst vill vi flytta 
tillsammans. 100:- vardera. Ring:
tel. 0707-99 84 21

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

SÖKES
Extrajobb sökes regelbun-
det och återkommande 1-3 ggr i 
veckan. Efter skoltid/helger
- Ej trädgårdsjobb. Rickard 16 år:
tel. 0737-53 21 43

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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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.
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Erik "Bönan" Hagström
Hårdrockstrummis
29 år den 24 mars

Grattis på bemärkelsedagen
Önskar Within Y

Grattis!
Mamma Maria 

som fyller 38 år den 26 mars
önskar
Hannele

Grattis
Cvetan

på 90-årsdagen den 25 mars
Kramar från dina barn 

och barnbarn

Vi vill gratta våra älskade 
barnbarn som fyller år

Elin 7 år den 22/3
och Erika 6 år den 2/4

Många kramar från 
Mormor o Morfar

Grattis
Viktor

på 5-årsdagen den 23 mars
önskar

Mamma, Pappa och Emma

Hanna
6 år den 23/3

Massor av grattiskramar 
från

Mormor & Morfar

Grattis
Fatima

på 7-årsdagen den 24 mars
önskar

Mamma, pappa och syskon
Puss & kram

Grattis!
Kenneth Berndtsson

68 år 28 mars
önskar

Furulundsgänget

Tick, tack
snart smäller det.

På lördag 27/3 fyller
Helen 40 år!

Stort grattis från oss alla...

Grattis
Linnea

på din 3-årsdag den 23/3.
Många grattiskramar från 

Farmor och Farfar

Peter Helling
– nu e de nära!

Den 24/4 firar vi. 
Kontakta Maud 0767-654719

Grattis
Nils

på 1-årsdagen
Önskar

Mormor o Morfar
Fam Larsson

Emil o Camilla

Födda

Välkommen älskade
Milton!

Mölndals BB 27/1
Stort tack till 

BM Christine Pelin 
Bohus MVC

Lyckliga föräldrar
Jill Turäng 

& Magnus Andersson
och stolta syskon 

Rasmus, Nelly och Ronja

Veckans ros 
De finaste rosorna någon-
sin vill vi ge till personalen 
vid Surte förskola: Alla fina 
fröknar, kokerska, städerska 
och chef, för att de alltid har 
våra barns bästa för ögonen, 
är flexibla och dynamiska, 
och hittar lösningar på allt! 
Vi skryter dagligen om er! 

Familjen Gidlöf

Vill ge dagens ros till de 
hjälpsamma Nobina Ale-
trafiken som hjälpe mig när 
min tös trodde sig tappat 
sina nycklar på bussen, den 
19/3, de ringde till bussen 
och chauffören letade. De 
kom till rätta, fast på annan 
plats!

Ingmarie Torstensson

Ett fång av rosor vill jag ge 
till Helena, Soledad och alla 
ni tjejer och killar, som hjäl-
per mig inom hemvården i 
Nödinge. Utan er så hade 
jag inte klarat mig. Ni är 
otroliga som orkar med all 
hjälp jag får. Samt er stora 
förståelse. Jag ber att få 
tacka er alla för er omtanke 
och vänlighet.

Bosse H
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