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

SÄLJES
Bubbel-badkar. Sid, rygg 
och fotmassage samt värme. 
150x94cm. Användt ca 50 tim. 
Nypris: 22 000:- Säljes nu för 
7900:-
tel. 0303-33 71 10
Ingmar

Liten möbelgrupp i rotting 
med glasskiva på bordet + dynor 
till.Säljes billigt. Välvårdat
tel. 0739-56 68 11

Staket-slanor ca 4m + stolpar.
tel. 0322-70 04 4
el. 0704-27 90 75

50% Schäfervalpar. Lev klara 
9 veckor, bes, förs.vacc. Bra pris.
tel. 0703-01 00 32
Jannica

LOPPIS I HEDEN vid 45_an ca 
1 mil norr om Lilla Edet. Skyltar 
vid vägen. Torsd 13/5 från kl 10. 
Lörd 15/5 till kl 15.
LOPPIS

Snygg ungdoms kostym grå-
blå st. 46. Använd 2 ggr. Ny pris 
2000:-, nu: 800:-
tel. 0736-52 51 31

Mahogny snipa i fint skick. Söt-
vatten kyld 36 hk Disel. Ruffad 
stor sittbrunn. Båtkärra. 
Pris: 30 000:- eller bud. Fri pröv.
tel. 0707-75 77 49

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

SÖKES
Medryttare sökes till häst i 
Ulvstorp 1-2 dgr/v. Ring för mer 

info.
tel. 0730-72 84 32
Johanna

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
Hörapparat borttappad på 
"motions-runda". Skönninga-
red-Fors-Skepplanda.
tel. 0738-42 25 22

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 

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 

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

Uppvaktning
All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undanbe-
des vänligen.

Sven Karlsson
Nödinge

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes.

Dagny Andersson
Ryk

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undanbe-
des vänligen men bestämt.

Inga-May Ödlund

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes.

Lilly Karlbom

Du som tänkt mig gratulera. 
Skänk en tanke inget mera.

Bortrest
Märta-Stina

Agnes fyller 7 år
Grattis på födelsedagen 

16/5
önskar

Mamma & Pappa

Ett stort grattis till våra härliga tjejer!
Agnes 7 år den 21/5
Boel 5 år den 23/5

Kramar från 
Mamma Pappa & Lillasyster Vera

Grattis
Magnus Hagman

på 8-årsdagen den 29 maj
Kramar från

Mamma & Pappa,
Mormor & Morfar, Farmor

Vi vill gratta vår
lilla prinsessa

Kajsa 
på sin 4 årsdag den 13 maj

Kramar från
Mormor & Morfar

Grattis
Bagar´n

69 år
Nästa år blir det 

andra bullar!
Vännerna

Grattis min kära fru
Lena Gren

på din 40-årsdag 20 maj
önskar Din man & son,

Janne & Nico.
Vi älskar dig.

Grattis på er 40-åriga 
bröllopsdag den 23 maj

Gun-Britt Wall 
& Carl-Olof Wall

önskar
Christopher och Nadine

med familjer

Tack alla för en fantas-
tisk uppvaktning på min 
50-årsdag! Ett minne för 
livet! KRAM!

Lena W

Vi tackar Alla som kom till 
KILANDA MARKNAD 
och gjorde den till en folk-
fest även i år. Tack även till 
alla arrangörer för Er insats. 
Ni är guld värda.

Marknadskommittén

Tack

Födda
Väl värd den långa väntan! 

Välkommen älskade 
Liam

William och Elliots 
lillebror, vår son.

Camilla och Mattias Pettersson
Mölndal 2010-05-01

Veckans ros 
Veckans vackraste rosor vill 
vi ge till Nols Färg, Smycka/
Klockmäster, Kicks, Hem 
ljuva hem och Klippstu-
dion på Ale Torg. Axums 
Järn och Älvblomman i 
Älvängen, samt alla privata 
givare. Tack för alla fina 
gåvor till Gökottans lotteri, 
vilka blev mycket uppskat-
tade av vinnarna. Ett stort 
tack också till Skepplanda 
Hembygdsförening.

Ale DHR
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För att lyckas med detta behöver 

hjärnforskningen mer resurser. 

Hjärnfondens Postgiro 901125-5.

Bankgiro 901-1255.

Stöd hjärnforskningen!

Gåtan med 
Alzheimers sjukdom

kan vara löst 
inom tio år.


