
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

Dödsbo på rot med röjning &
städning. 20 års erfarenhet.
Kontant betalning.
tel. 0709-93 80 99

Bra betalt för gamla möbler, lampor, 
klockor, speglar, vykort, prydnadssa-
ker m.m. samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

SÄLJES

Mycket söt röd-tigerrandig katt-
unge hane född 23/6. Säljes för 
100:- till djurvän.
tel. 0736-89 61 28
Yvonne

Gedigna (Hillerstorp) träd-
gårdsmöbler, bord + 4 pos.stolar i 
rödbrun färg inkl. dynor i grönt. 
Pris: 1000:-

tel. 0303-33 60 70

Fönster 2-glas 2st 1,78*1,09. 6st 
1,08*1,09 omålade med karm. 
700:-. Frys 55*85*60 Elektro 
Helios, 150:-
tel. 0707-38 03 89
Västerlanda

Sommarfest. Trädgårdsbord 
Hardwood vitt 155*90. Nypris 
1200:-, NU 600:-. Nytt i förpack-
ning.
tel. 031-98 34 87

Grillvagn "Landmann" med 
gasolflaska och väska med alla 
grill-bestick (extra plattor för 
användning som stekbord) 550:-
tel. 0303-96 134

Volvo 460 -96. Bra sommarbil, 
bes. till dec. Dubbdäck medföljer.
Pris: 7000:- vid snabb affär.
tel. 0762-75 60 90

Hem sökes! 2 söta kattfröknar 
önskar flytta till stabilt, varak-
tigt hem. Vana vid barn, hundar 
+ andra katter. Vi är 1år, små och 
fina. Svart/vita. om möjlighet 
finns, gärna bo tillsammans (men 
ej krav).
Pris: 200:-/st. Seriösa svar.
tel. 0739-70 01 93

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

VW bubbla 1200 -64, Volvo 764-
89, Ford Van -98. Moped: Zundapp, 
Puch, Honda. Minibike Yamaha 
50cc YSR-87, Suzuki GSX 50 R-86 
+ delar: Zundapp, Puch, Sachs.
tel. 031-98 13 00
el. 0705-67 54 44
anna1969@telia.com

Kajak - insjö. Flytväst + paddel. 
2500 :-
tel. 0707-53 33 63

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

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

UTHYRES

Liten billig affärslokal i 
Älvängen.
tel. 0705-39 11 22
Leif

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

Knaus 580 UK Royal -06
Hymer Artic Star 2,5 785 -10
Elpatron 20V, Golvvärme, Tak-
lucka, Värme-vattenburen, Varm-
vatten, säkerhetsdrag, förtält kan 
hyras separat. Bord med 4 stolar 
ingår. För mer info ring:
tel. 0739-60 24 96
el. 0302-40 215
www.shellgrabo.se
info@shellgrabo.se

SÖKES

Hej! Jag är en kille på 39 år 
som söker en kvinna mellan 
40-50 år. 
Svar med foto. Märk: "Patrik".
Alekuriren
Göteborgsv. 94, 446 33 Älvängen

ÖVRIGT

Alla slags kläder, lagas, ändras, 
stylas. Billigt och snabbt.
tel. 0737-41 83 89

Bli sommarfräsch. Fixa naglarna 
i Nödinge hos Kikkis Naglar.
tel. 0736-81 48 26
Kikki

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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Hemservice Kungälv
Hushållstjänster, hem-,flytt-,
kontorsstäd, tvätt, fönster, 
trädgård. 
tel. 0303-57 90 0
www.hemservicekungalv.se

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

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, momsredo-
visning, löner, bokslut samt dekla-
rationer. 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

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 

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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Hipp hipp hurra!
för Molly

som fyllde 3år den 19:e juni
Kram Mormor & Morfar

Vi gratulerar våra föräldrar 
Helen & Håkan 

Andreasson
som firar 25-årig 

bröllopsdag den 21/6
Kramar från

Micaela & Martina

Stort grattis till
Linus Abrahamsson
på körkortsdagen 24/6

Många kramar från
Gamlamormor, Mormor, 

Sune & Frits, Mamma, Pappa 
& dina syskon

Den 24 juni firar 
Berit & Stig Gerlin

guldbröllopsdag!
Grattis önskar

barnen med familjer

Grattis!
Våran älskade

Rasmus
fyller 4 år den 23 juni
Grattiskramar från

Farmor, Farfar, 
Emma och Gammelmorfar

Grattis på 6-årsdagen 24/6 
Jerry Olausson

önskar
Mamma & Pappa, Marika, 

Mormor & Morfar

Vår underbara dotter & storasyster 
Madeleine

vill vi gratulera som fyller 15 år 7 juli. 
Hoppas att du får en toppendag och en härlig sommar.

Grattiskramar från 
Matthias, Mamma & Pappa. 

We love U

Veckans ros 

Hela årets rosor vill jag ge 
till min käre svåger Hasso 
Andrén som varit min 
"projektledare" vid nyre-
noveringen av mitt kök. 
Vilken ledare, han har sett 
till att allt fungerade med 
hantverkare, leveranser mm. 
Några rosor vill jag även ge 
till min andra svåger Roger 
Runesson som ställt upp 
med muskelkraft och glada 
tillrop.

Tack från Anna-Britta

Killarna på Ale Radio-TV i 
Älvängen för trevligt bemö-
tande och bra service.

Elisabeth & Sören

Veckans ros till världens 
bästa föräldrar Anette & 
Tommy, för att ni alltid 
ställer upp.                       Fia

Vill vi ge till Hans, Inga-
Lill och Claes-Hugo på 
den trevliga S.P.F resan till 
Åland. De var oförglömliga 
dagar som var mycket väl-
planerade och roliga.

Tack från 
mycket nöjda resenärer

Ett stort fång rosor och 
tulpaner till två stora peda-
goger och medmänniskor: 
Pernilla Alfredsson och 
Carola Wendt som förgyllt 
mitt senaste år på Nolskolan 
med många goda skratt och 
ett fantastiskt och utveck-
lande samarbete. Tack också 
alla barn och föräldrar på 
Bullerbyn för ett kul och 
spännande år tillsammans.

Maria Bergérus 
mycket nöjda resenärer

Födda

Välkommen
Annie

Vår dotter och 
Lowas lillasyster.

Mölndal 15/4 2010
Tony & Carina Westin

Den 25/4 - 2010 
föddes vår prinsessa 

Ella
Stolta föräldrar
Christian Alemyr 
& Malin Andrén

Stort tack till Bohus MVC

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen men bestämt. Bortrest.

Lennart i Sköör

Ett stort och varmt tack 
till A.B Alebyggen med all 
personal för den fina upp-
vaktningen vid min pensio-
nering.

Janne "Snick"

Tack

Vigda 
Av kärlek till varandra 

har vi idag gift oss
18/6 2010

Petra Bengtsson
& Viktor Nyström

All eventuell uppvaktning 
undanbedes på min födel-
sedag.

Arne Lind, Skepplanda
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