
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

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

SÄLJES
Golfset Junior. 6 klubbor + bag.
Pris: 500:-
tel. 0762-44 46 49

Välskött Suzuki 250 TU.
tel. 0706-04 38 03 Kent

EU moped, Peugeot -08. 435 
mil. Endast sommarkörd. 
Lås & hjälm.
tel. 0520-66 15 07

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

SÖKES
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

ÖVRIGT
Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30.
28 april, 28 maj, 26 juni, 26 juli, 
24 augusti. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

Dogwalker el. dagmatte/husse 
sökes till pigg, snäll, blandrastik 
i Nödinge. För mer info ring:
tel. 0702-20 86 86

UTHYRES
Butiks/kontorslokal uthyres i 
centrala Älvängen.
tel. 0709-46 85 70

Vi hyr ut vår gäststuga som 
sommarbostad. Stort ljus rum ca 

35kvm med pentry, öppen spis 
vid skogsranden. Enkel standard. 
Tidigare även uthyrd som skri-
varstuga och målarateljé.
tel. 0708-99 06 86

ÖVRIGT
Islandshästar. Privat lektio-
ner/tillridning. Jag hjälper dig 
med din häst, alla nivåer. Allt 
fr. ledarskap & markarbete. För 
mer info/meriter kontakta:
tel. 0704-37 19 24
fanny_einarsen@hotmail.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!

pryl prylpryl 
börsenrsensenbbbbböööööörrrrrsssseeeennnnn

llllllyllllllllllllyllllllllllllllll
bör

p yprylprylpryl
b
y

bb
yy

börö
y

bbbbbbörööööörrbbböööööörrrrrs

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 

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

Fönsterputs? Abonnera på utvän-
dig fönsterputs. Avdrag för hushåll-
snära tjänster. F-skatt. KCAB.
tel. 0709-32 44 59 Kent

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

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

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?
Skicka in din grattisannons idag!

Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen

Grattis
Jocke

till dina 2 SM-guld 
& 1 SM-silver

i terräng SM i Borås
önskar

Mamma & Pappa

Christer "Magnum" 
Andersson

grattas på stora dagen 
den 10 maj

Önskar alla dina 
helt fantastiska kompisar, 

vänner och bekanta
Du är lyckligt lottad som 
har så fantastiska vänner!

Grattis
Alva

på 6-årsdagen den 16/5!
Önskar

41:an, 42:an & 44:an

Grattis
Camilla

på 20-årsdagen den 16/5!
Önskar

Familjen & Pojkvännen

Grattis
Liam 

på 6-årsdagen den 11 maj
Puss & Kram

Mamma, Lillebror Colin, 
Mormor & Morfar 
& resten av gänget

Christina 
8 år den 12 maj

Grattis vår lilla solstråle!
Mamma & Pappa 

Grattis!
Albert

på 4-årsdagen
önskar

Mormor & Morfar

Grattis 
Valle

på din 1-årsdag den 15 maj
min solstråle

Kramar från Farmor

Grattis 
Carolina

på 18-årsdagen den 16/5
Kram Mamma & Pappa

Grattis
Tommy

på födelsedagen den 16/5!
Pussar o kramar 
från din familj

Tack för all uppvaktning 
och den fina avslutningen 
när jag gick i pension. Ett 
särskilt tack till mina kol-
legor och chef som orkade 
med hela kvällen också.

Monica Westberg

Tack

Tack för all uppvaktning vid 
min pensionering. Tack till 
barn och föräldrar på avd. 
grodan, arbetskamraterna 
på Mellangårdens förskola 
samt till chefer och f.d. 
arbetskamrater och till Ale 
kommun

Gerd Nordström
Nödinge

Veckans ros 
Till Ann, Susanne och 
Birgitta för en trevlig bio-
kväll med mingel och godis.

Annette, Carina och Carita

Veckans största rosbukett 
till arrangörerna av det syn-
nerligen trevliga arrange-
manget på Forsvallen den 8 
maj. Vi ser redan framemot 
nästa...
Vi som var sega hela söndagen"

Uppvaktning

Övrigt

Eventuell uppvaktning på 
min födelsedag undanbedes.

Göran Lorensson

Veckans citat: Det är 
mycket roligare att ha roligt 
än att ha tråkigt...

Larsa
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