
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
el. 0732-49 85 16

SÄLJES

Utbyte av köksluckor. 

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

Välvårdad motorcykel. Suzuki 
250 TU.
tel. 0706-04 38 03

Garageröjning: bordtennisbord 
Stiga EliteR. Crosstrainer CT617. 
Frys, Siemens H175 B60. Två st 
hamsterburar. Soffbord.
tel. 0736-33 40 39

Foderkorn säljes billigt. 
90öre/kg.
tel. 0768-33 64 20

Nödinge golfklubb present-
kort, 2500kr. Säljes pga flytt för 
1600kr
tel. 0733-53 40 76

Bosch frys hög modell. Ny. 
Garanti. 2900kr. Kökssoffa och 
2 stolar, vitt. Hyllor för hallen, 
soffbord, barstol, pallar, stor 
spegel, mattor. mm.mm. från 
hushåll.
tel. 0705-78 30 45

SÖKES

Hej! Jag är en kille på 39 år som 
söker en kvinna mellan 40-50 år. 
Svar med foto.

tel. 0708-27 95 63
Patrik

ÖVRIGT

Jag är en 25 årig tjej som 
gärna ställer upp på att vara 
barn resp. hund-vakt då tid 
saknas. 70kr/tim.
tel. 0765-54 90 77
Cicci

STUDENT/BRÖLLOPSKÖRNING
Klassisk ben-vit 40-tals Cabri-
olet.
tel. 0760-85 50 60

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

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

Fönsterputs! 15 års erfarenhet, 
F-skatt. Ring Uno.
tel. 0704-42 61 53

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.

tjänstertjännnssstttteeerrrrrrrttttjäntjänäjjjjtjtjtttt äääääääännnnnnnnnnnnäänäääät äääätjänn

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

Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen

Janet Aronsson
Nu när du 50 år ska fylla

vill vi dig alla hylla. 
Stort grattis på födelsedagen 

önskar dina barn

Felix Sköld
Kronprins av Hönebäck

9 år den 27 maj
Grattiskramar

Mormor

Grattis
Filip

på 4-årsdagen den 28 maj
önskar

Mamma, Pappa och Oliver

Grattis vår discotjej 
Moa

som fyller 7 år 28/5
Kramar från

Pappa & Sofia, 
Mamma & Musse, 

Felicia & Tobias

Grattis på 
Silverbröllopsdagen 1/6

Gunilla & Lars Fridolfsson
önskar Nancy

Vi vill gratta vår goa kille 
Robin

på sin 7-årsdag den 24 maj
Kramar från

Mamma & Pappa
& dina syskon

Många grattiskramar 
vill vi ge vårt charmtroll 

Neo Nyström
på hans 3-årsdag den 25 maj 

önskar 
Mormor, Mostrarna, Mamma 

& Pappa, Harry, Enzo, 
Bagheera, Irma & Appie

Födda

Välkommen
Celia

Vår lilla påskkärring 
3/4 - 10

Camilla Eriksson 
& Mikael Andersson, 

storebror Eliot

Välkommen älskade lilla 
Leia 

Wilma och Hildas lillasyster
Halmstad BB, 4 maj 2010

Linda och Henrik Cronqvist

Marknad & Loppisdag på Uspastorp
Inlämning av föremål till Marknad & Loppis-
dag (20/6) pågår till och med den 15 juni
på Uspastorp Konferens & Äventyrscenter. 
Inlämning sker efter överenskommelse på telefon.

Kurt och Lena Jannesson, 
0303-74 51 26, 0704-16 31 72, 0705-73 83 59.

Uppvaktning
Du som vill fira min födel-
sedag är välkommen på 
öppet hus den 6 juni kl 
14-18 i Smyrnakyrkans fest-
sal. I stället för presenter tar 
jag gärna emot ett bidrag till 
ett vattenförsörjningspro-
jekt i Uganda.

Daniel Höglund

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Tommy Jacobsson

Veckans ros 
Ett stort fång rosor till 
"Snickar Janne" Nilsson. 
För alla år hos oss på bl.a. 
Klöverstigen i Nödinge. 
Lycka till!

Lisbet med fam.
S.K.71

Till ALLA ungdomar som 
var med i Stockholm på bil-
jard SM, ni var fantastiska. 
Gott uppförande och många 
härliga skratt fick vi. Dess-
utom fick ni med er en hel 
del medaljer hem. Tack för 
en enormt rolig och spän-
nande helg!

Fritidsledarna
Ale fritid

Tack till släkt o alla goa 
vänner för uppvaktningen 
på min födelsedag

Lilian

Till alla inblandade som 
gjorde drop-in-kvällen till 
en synnerligen trevlig till-
ställning. Trevlig sommar 
passar vi också på att önska 
er alla.
Personalen på fritids, Alboskolan

Tack för uppvaktningen. 
Det blev 1 104 50-öringar 
+ 2006 kr till Haitis barn. 
Skickade genom Unicef.

Barbro Larsson
Koön, Marsstrand

Tack
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