
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

Äldre bil, mc, moped
tel. 0736-47 

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. husvagn. Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0737-42 90 92

SÄLJES
Hörnsoffa i grönt skinn. Hög 
kvalitet. Nypris: 23 000:- 
Hämtpris: 5000:-
tel. 0704-92 35 07

EU Moped Pgo T-Rex 50. Årsmo-
dell 2006. Mil 550. Välvårdad. 
Pris: 12 000:-
tel. 0730-25 80 90

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

4 st biljetter till Åbo eller Hel-
singfors säljes. 700:-/st. 2800:- 
På grund utav sjösjuka.
tel. 031-98 27 70

el. 0739-03 32 11

UTHYRES
Lägenhet i Grönnäs! Uthyres 4 
rum + allrumkök, ca 90m2. Ledig 
from 1 juni. Även stallplatser 
uthyres. För mer info ring:
tel. 031-57 69 84

ÖVRIGT
Garageplats/uppställningsplats 
för ett par veteranbilar (ej rag-
garbil), behöver ej vara "mek-
plats". Allt av intresse! Kortare/
längre tid.
tel. 031-98 13 00
el. 0705-67 54 44

BYTESDAGAR FÖR BARNARTIKLAR 
Ale gymnasium bamba 
lör 17/4 kl 10-15 sön 18/4 kl 10-13.
Försäljning av barnkläder, leksa-
ker, böcker, vagnar, cyklar m.m. 

Kom och fynda! Välkomna!
alebytesdag@live.sez 

Garage-byggare sökes. Har 
bygglov 60m2. Behöver riva, 
schakta, gjuta platta och bygga 
garage i sommar/höst.
tel. 031-98 13 00
el. 0705-67 54 44

Extrajobb sökes regelbundet 
och återkommande 1-3 ggr i v 
eckan. Efter skoltid/helger. Ej 
trädgårdsjobb. Rickard 16 år.
tel. 0737-53 21 93

Lägenhetsbyte. Finnes 5:a eta-
gevåning i Nödinge på Norra 
Klöverstigen. Lägenheten är i 
jättefint skick. Önskas 4:a i Nol 
eller i Nödinge, men måste vara 
på bottenplan. Vid intresse ring:
tel. 0705-39 38 07

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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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

Frisör. Behöver du en ny vårfrisyr? 
Frisör klipper ditt hår hemma hos 
dig! Vuxen 250:- Barn + ungdom (- 
16 år) 150:-
tel. 0700-515 623

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

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

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

Husmålning halva priset! 
ROT-avdraget betalar resten. Sista 
året? Hög kvalitet, låga priser.
tel. 0730-27 06 50

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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Vem 
känner du 
som snart 

fyller?

Grattis!
Alexander Wahlström
på din 5-årsdag den 9 april

Många kramar från
Mormor & Morfar

Grattis!
Tova Halme

Upphärad
på 7-årsdagen den 5 april

Grattiskramar
Mormor & Morfar

Vi vill gratta våran älskade
Ella Ekström

på 5-årsdagen den 9/4
Kram Mamma, Pappa & Vera

Grattis!
Bettan

34 år den 11 april
önskar

Kusinerna

Grattis
Petra Nilsson

på 40-årsdagen 13/4
önskar

Familj, släkt och vänner

Petra 40 år 13 april
Tänk va tiden går

Snart du fyller 40 år
Med dig som jubilar

blir partyt bäst
Grattis från oss 

som ska på annan fest

Joel Svensson, Nol
En stor grattiskram Joel

på 6-årsdagen
från Farmor & farfar

Grattis
Noel

på 7-årsdagen den 6 april
önskar

Mamma & Pappa

Grattis på 40-årsdagen
Lars-Ove

den 10/4
Vi som önskar är

Mamma, Annika, Simon
Hurra, hurra, hurra!

Grattis
pappa David

på din 30-årsdag!
Vi älskar dig,

både mamma och jag!
Den 16/4 är då du fyller år,

vi hoppas att du en 
underbar dag får!

Kram & puss från Elias

Vi vill gratta
Olivia Johansson

i Bohus
på 1-årsdagen den 6 april

Kramar från
Farmor o Farfar

Vi vill gratta
Jack o Emilia

som fyller 4 år den 8/4
Önskar Mormor o Morfar 

och Mostrarna

Tänk vad tiden går..
Ella 3 år och Agnes 1 år.

Grattiskramar från 
Farmor, 

Fredrik & Angelica 
och Vally

UppvaktningUndanbedes
Ni som vill komma och fira 
min 50-årsdag är välkomna 
till öppet hus i Hålanda 
bygdegård lördagen den 
17/4 mellan kl 17.00-24.00. 
Varmt välkomna.

Per Johansson, 
Skaggata Hålanda

Eventuell uppvaktning på 
födelsedagen undanbedes 
vänligen men bestämt.

Sven Eriksson, Alafors

Veckans ros 
...till Torbjörn på Svenska 
Stenhus som fixade belys-
ningen för fotoutställningen 
i Alafors.           Arrangörerna

En stor bukett av vårens 
vackraste blommor vill jag 
ge till ungdomarna som 
hjälpte mig kvällen 24/3 då 
bussföraren rivstartade så 
jag föll omkull. 

Tusen tack från äldre dam
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