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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
el. 0732-49 85 16

Guld köpes. Halsband, armband, 
ringar, skrotguld m.m. Betalar 
bra. För mer info ring/maila.
tel. 0762-20 29 09
guld123@live.se

SÄLJES

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

Båt till salu. Här har ni den per-
fekta fritidsbåten. Selco med 
30hp jonson, går bra. Drar vat-
tenskidor och ring. 15000kr/eller 
bud. För mer info ring:
tel. 0706-58 20 81

Bubbelbadkar. Sid, rygg och 
fotmassage. Inbyggd värme 
och duschblandare. 150*94cm. 
Använd ca 50 tim. Nypris: 22 
000kr. Säljes nu för 5900:-.
tel. 0303-33 71 10
Ingmar

7 växlad herrcykel som kört 

25km. Säljes på grund av sjuk-
dom. Pris: 1000:-
tel. 0730-75 79 11

Helt ny, oanvänd HP Pro-
curve switch 2524. En 24-portars 
10/100 switch med två gigabit 
transceiver platser. 1000:-
För mer info ring:
tel. 0702-82 28 51
Andreas

6st tallrikar i tenn. 1st tennfat. 
6st ölglas i tenn. 6st punshglas 
i tenn. Säljes till högstbjudande. 
Härrydatenn inköpt 1970.
tel. 0303-74 82 56

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

UTHYRES

Lägenhet på landet uthyres
7km från Älvängen centrum
70 kvadrat. Ej hund, eller barn
tel. 0735-46 88 94

Stort hus uthyres i hålanda.
tel. 0763-11 21 42

2st Knaus 580 UK Royal -06
1st Hymer Artic Star 2,5 785 -10
www.shellgrabo.se
info@schellgrabo.se
tel. 0739-60 24 96
el. 0302-40 215

ÖVRIGT

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

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

Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen

Grattis!
Våran älskade

Maja
fyller 6 år den 4 juni
Grattiskramar från
Farmor & Farfar, 

Emma och gammelmorfar

Otto Lagestrå
gratuleras på 

1-årsdagen den 1/6
av Farmor & Farfar, 
Andreas & Sandra, 
Mormor & Morfar, 

Daniel, Ruben, Christine 
& kusin Eric

Grattis
Owe

på 70-årsdagen den 6 juni
från

Inga-Lill & Kurt

Grattis
Adam

på 1-årsdagen den 2 juni 
önskar

Mamma, Anja, 
Mormor & Morfar, 

morbröderna Mikael & Stefan
Vi älskar dig

Therése Gunnarsson
30 BAST

Vi vill gratta en härlig tjej, 
hoppas vi snart får träffa dig.
5/6-80 du kom till världen, 

önskar dig fortsatt 
lycka på färden.
Mormor, Morfar, 
Jeanette & Maja

Grattis
Anne

på 50-årsdagen
önskar

JS Traktor Service

Grattis
Anne

50 år 5/6
Många kramar

 önskar
Din Mamma

Vill gratta min "lillsyrra"
Anne

50 år 5/6
Välkommen i gänget!

50 kramar från 
SysterYster

Undanbedes 

Övrigt

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Owe Swensson
Älvängen

Kattlebergs RF bjuder in till 
Pay & Jump på K-Ridcenter 
i Älvängen den 12/6. Öppet 
för både ponny och häst. 
Höjder från 50cm och 
uppåt.Läs mer på:
www.k-ridcenter.se

Ett stort tack till Nolskolans 
fantastiska kamratstödjare. 
Som gjorde TURE-dagen 
så lyckad. Tack även till 
VAKNA för stöd och upp-
muntran.

Nolskolans trygghetsteam

Ett varmt tack till mina barn 
och barnbarn som hjälpte 
mig och gjorde min hög-
tidsdag så trevlig. Det blev 
en sådan fin dag.

Maria Tegemyr

Vi vill tacka alla våra 
underbara arbetskamrater 
för uppvaktningen på våra 
60-årsdagar. Tack för en 
underbar och rolig kväll. Ett 
minne för livet. Ni är guld 
värda.           Anita & Maggan

Tack

Veckans ros 
Ett stort fång av sommarens 
vackraste blommor till dig 
okända man som tog vara på 
min kvarglömda bärkasse på 
bussen Kungälv-Bohus. Du 
lämnade in den till Bohus 
salladscafé, som spårade 
upp mig. Ett hjärtinnerligt 
tack och blommor i mängd 
till Stefan med personal på 
Bohus salladscafé.

”Slarv-Maja”

Veckans ros till alla våra 
barn och de föräldrar och 
övriga anhöriga som gjorde 
det möjligt för våra elever 
att genomföra Operation 
dagsverke. Er genorisitet 
och barnens arbetsinsats 
gav ett värdefullt tillskott 
till vårt projekt Vandra för 
varandra. Ett stort tack 
också till alla de snälla män-
niskor i Nol som ställde 
upp med pantflaskor till vår 
insamling för Moldavien. 
Rosor också till våra lokala 
sponsorer som ekonomiskt 
stöttat projektet och tillsam-
mans med tidigare nämnda 
bidragsgivare hjälpt oss att 
förverkliga Vandra för var-
andra.

”Personalen på Nolskolan”
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Tinnitus?
Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se


