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

Bilar köpes fr. 500-50000-kont. Allt 
av intresse. Äv. husvagn. Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0737-42 90 92

SÄLJES
Moped. År 2007. Pris: 5000:-
tel. 0733-12 19 31

Möblerad 2-rums lägenhet 
uthyres i 2:a hand i Nödinge. 
tel. 0303-74 10 86

Sommardäck. Maloya 175/65 
R14. 1 år. Rullat 1 månad. Suttit på 
en Honda Concerto. 800:-
tel. 0730-86 30 15

Köksbord + 6 stolar + snyggt 
skåp, 5000:- (nypris ca 14000). 
Piano 1000:-. 2 sits grön ches-
terfield soffa, 3000:-. Garderob 
3500:- (nypris ca 12500). 2 sek-
tioner hyllor, skåp + vitrindel 
+ fåtölj i björk, 1500:-. Gammal 
byrå, 2500:-.
tel. 0704-10 09 06

Bokhylla med vintrinskåp. 
Soffbord. Skinnfåtölj. Databord 
med överdel.
tel. 0303-74 66 94
el. 0705-44 92 49

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

En Skoda Felicia -98. Skattad & 
besiktigad. Vinter och sommar 
däck. Pris: 8500:-.
tel. 0702-49 50 36
el. 0303-33 84 99 (efter 16)

Förådsdörr med ruta. OBS 
inget glas i. Mått 2100*900. För 
inomhusbruk. Aldrig använd. 
Pris: 500:-
tel. 0706-95 04 25

SÖKES
Familj söker hus i Älvängen.
Vi är en familj med 3 barn som 
söker efter nytt boende då vi 
vuxit ur vårt Madenhus. 
Vi är i behov av minst 4 sovrum 
och vill gärna ha mer än ett säll-
skapsrum. Läget är viktigt för 
oss och vi kan absolut tänka oss 
viss renovering. Funderar ni på 
att sälja? Hör gärna av er till 
Claes och Amanda.
tel. 0708-87 11 11

Jag söker ett hus helst med 
garage i Nol, Alafors eller 
Älvängen med omnejd.
Funderat på att sälja? Ring mig 
i så fall på:
tel. 0705-21 99 90
Ulf Svensson

Medryttare sökes till liten 
B-ponny eller halvblod (1.65). 2 
dgr/v fram till Augusti. Ring för 
mer info.
tel. 0707-45 44 31

ÖNSKAS HYRA
Uppställnings plats eller 
P-plats till liten husvagn. Närhet 
till Skepplanda.
tel. 0707-66 09 02

Lägenhet 1 eller 2 rum i Nödinge, 
Surte, Bohus eller Nol.
tel. 0762-56 80 28

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

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

Smutsiga hästtäcken? Fri hämt-
ning/lämmning vid 5 eller fler 
täcken. Välkommen!
tel. 0707-70 65 57
www.textilina.se

Semestra i Kroatien! Lägenhe-
ter på Makarska rivieran uthyres i 
sommar. 200 m till badstrand.
tel. 0735-90 38 20

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?

Vem känner du som snart fyller?
Skicka in din grattisannons idag!

Veckans ros 
Till "världens bästa massör" 
Cerry Holmgren. Du är inte 
billigast med DU är bäst, jag 
vet många som håller med mig.

”Golfar´n”

Vi vill ge veckans ros till skol-
rådet och alla härliga föräldrar 
som ställde upp på Fixarkvällen 
den 21/4 och gjorde så fint på 
gården för alla barn på Hövä-
gens förskola.

”Glada barn och pedagoger 
på hövägen”

Till Matilda, Nicole, Maria, 
Miranda & Jenny från Rytmus 
Gymnasium i Göteborg. Tack 
för den roliga teaterföreställ-
ningen "Ottos otursdag" som 
ni spelade för oss på nolhagens 
förskola.

”Ugglor o Svalor”

En stor bukett av vårens vack-
raste blommor till våra snälla 
grannar på Skårdalsvägen för 
all snöskottning i vinter.

Bertil & Lasse

Veckans ris 
Till personalen på dagiset 
Nordgärdet i Surte. Ni river 
fågelbon med liv och lust, är 
det detta ni ska lära barnen? 
Skator räknas inte som 
sanitär olägenhet, de håller 
rent! Lär er lite om djur och 
natur så kanske ni lär barnen 
rätt. Vi människor är inte 
ensamna på jorden.
"Upprörda djur och naturvänner"

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes. 
Bortrest.

Elsa Törnquist

Grattis
Jonathan Törnell

18 år 29/4
önskar

Mamma, Mimmi och Mormor

Maria Tegemyr
80 år

Vi gratulerar på 
födelsedagen och önskar 

många lyckliga år framöver.
Ett fyrfaldigt leve från Lars 

och Fay, Lisbeth och Leif samt 
Inger och Patrik med familjer.

Grattis
Anders "Duddes" 

Pedersen
på 22-årsdagen den 10 maj

Hälsningar från en vän

Pia Jällbrink
50 år den 5/5

grattis önskar familjen

Grattis 
på din dag 

den 6/5 Annika
Många kramar från familjen

Ludvig Blomquist, Bohus
Gratuleras på 6-årsdagen

Beatrice, Mormor & Morfar

Mathias
10 år den 8 maj du fylla, och 

vill dig gärna hylla 
hurra hurra. Hoppas att du 
får en toppen dag för du är 

en toppen kille. 
Stora kramar från 

storasyster Madeleine, 
Mamma & Pappa

Vi vill gratta vår goa tjej
Sofie

på sin 3 års dag den 6 maj
Kramar från

Mamma & Pappa & dina 
syskon

Tack Lenny, Stefan och 
Roland för att ni vill träna 
oss i innebandy. Ni gör 
ett kanon jobb. Ha en bra 
sommar. 

Tjejerna i Ale IBF F-00 
(02,01) 

Tack
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