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

Äldre bil, mc, moped. 1910-80. 
Allt av intresse.
tel. 031-98 13 00
el. 070-567 54 44

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
26 tums tjejcykel, lila, 3-växlad 
av märket Titan. Ej använd. 900:-
tel. 0701-59 99 00

70 cm hällspis 380 volt. Märke 
Husqvarna. 500:-
tel. 031-98 02 59
el. 0706-34 42 52

Begagnad granitsten. 
Ring efter kl 17.
tel. 0303-22 29 47

Thermia varmvattensberedare 
60 L. Rostfri. Lite använd. Pris: 
2000:-
tel. 0702-31 87 79

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

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

ÖNSKAS HYRA
Lägenhet 1 eller 2 rum i 
Nödinge, Nol eller Bohus.
tel. 0700-23 67 48
el. 0739-89 22 52

Hobbygarage. Större lokal i Ale 
för hobby mek. plats för minst 

4-5 bilar. Det mesta av intr. Goda 
referenser finnes!
tel. 0730-30 03 12 Kvällstid
rocko@2bme.net

Mindre lantställe önskas hyra 
längre tid (avskilt läge).
tel. 0709-50 18 29
el. 0520-66 20 29

ÖVRIGT
Sista sommaren? Husmålning 
1/2 priset. ROT-avdraget betalar 
resten. Hög kvalitet. Låga priser.
tel. 0730-27 06 50

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, golv, el-behörighet, 
städ, trädgård. Ring:
tel. 0738-14 04 57

Trädgårdsarbete? Hyr en 
minigrävare! Finns i Skepplanda. 
Se mer på webben.
tel. 0705-52 05 20
http://outsidehurtig01.dyndns.
org/hyrmini

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

Hyr65plus.se söker seniorer 
inom snickeri, målning, murning 
och trädgård mm. Ring:
tel. 0738-14 04 57

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 

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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Vigda 

Många gratulationer 
på er 50-åriga bröllopsdag 

den 23/4
Grattis önskar

Carola, Urban & Christer 
med familjer

En lycklig dag!
Sara Peterson (Älvängen) 

och Magnus Rothman (Stockholm)
vigdes i Jägarsalen på Thorskogs Slott den 27 mars 2010.

Middag och fest hölls därefter på slottet.
Med på kortet är deras dotter Sofia.

Grattis till världens bästa
Benjamin

på hans 4-årsdag 
den 27 april

Massor med kramar från 
Mamma & Pappa

Sofia "Heting" Hvenfelt
14 år den 23 april

Grattis på födelsedagen!
Pussar och kramar

Chloé

Grattis!
Pontus Otter 

18 år 26/4
önskar

Släktingarna

Grattis
Cissi

i efterskott. 
Vart tog inbjudan vägen?

Grattis
Victor Victorsson

på 6-årsdagen 2/5.
Nu är du snart äldre 

än morbror!

Teo Thyberg
3 år

Grattis önskar
Mormor & Morfar

Grattis våra sötnosar 
Nina 5 år den 16 april 

& Monia 3 år den 23 april
Många kramar 

Mamma & Pappa

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen men bestämt.

Maj-Britt Andersson,
Gamla vägen, Älvängen

Tack för vänlig ihågkomst 
på min 90-årsdag.

Hälsar, Rosa Janson

Tack

Veckans ros Veckans ris 
Veckans ros till er som 
arrangerat påskbrasan och 
det fantastiska fyverkeriet 
vid Lödöse museum.

Ove & Madde

Veckans ris till den som 
(tydligen utan fläktar) steker 
mat varje morgon i Bohus 
centrum. Går igenom cen-
trumet på väg till bussen, 
stinker stekos i kläderna, 
bättring tack!

Inte bara jag

Uppvaktning
Vi firar vår mamma
Greta Johanssons födelse-
dag med ”Öppet hus” 1 maj 
i Nödinge församlingshem 
kl.13.00 – 16.00. Välkomna. 
Istället för en blomma, 
lägg en peng till prinsessan 
Madeleines stiftelse ”Min 
stora dag” för svårt sjuka 
barn i Sverige. Insamlings-
bössa finns i församlings-
hemmet.

Du som vill fira min födel-
sedag är välkommen på 
öppet hus den 1 maj kl 
14-18. Istället för prylar, ge 
en gåva till Hannas Hjälp-
verksamhet.

Gunnel Klerfors

Vårens största fång med 
Rosor vill jag ge till min 
Älskade Gun-Britt som den 
31 mars har skänkt mig en 
njure och chansen till ett 
nytt liv.

Tack min Älskling!
Din Göran

Veckans ros till Starrkärr 
Kilanda församling för den 
fina festen. Ett tack till 
Mikael med personal.

70-åringarna
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Vem känner du 
som snart fyller?

Skicka in din 
grattisannons 

idag!


