
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, 
prydnadssaker m.m. samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Person & Transportbilar. Allt av 

intresse.
tel. 0707-53 61 77

SÄLJES

Hösilage analyserat. Väl förtorkat 
före pressning i flexkammarpress. 
Vikt ca 360kg. Pris 390:- + moms.
tel. 0708-88 54 57

Honungsslunga 4 ram. Rostfri 
eldriven. 2 000 :-
tel. 0303-33 90 35

Torp säljes billigt. För den hän-
dige nära buss och affär. Ca 2 mil 
från Trollhättan.
tel. 0736-64 27 90

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

UTHYRES

Nyrenoverad, jättefräsch lokal 
75 kvm, i cenrala Älvängen uthyres. 
Önkas mer info ring.
tel. 0733-81 49 64

Mysig 3:a uthyres till seriöst par 
eller liten familj. En 3:a på 78 kvm 
med uteplats, uthyres f.o.m 1 sep-
tember 2010 eller efter överrens-
kommelse. Lägenheten ligger cen-
tralt i Bohus med mataffär och 
busshållplats bara ett par minu-
ter ifrån lägenheten. Bra bussför-
bindelser till Nils Ericsson termi-
nalen. Resan till GÖteborg tar ca. 
15 min. I bohus finns ridskola och 
ishall samt fina naturområden. 
Hyra på 5500kr, i hyran ingår par-
keringsplats och teliabox (kabeltv). 
Jag önskar en hyra i förskott. Hör 
gärna av er om det är något mer ni 
undrar över.
tel. 0738-02 27 06
mail. tranan78@hotmail.com
Marie

ÖNSKAS HYRA

Hus önskas hyra i Ale av skötsam 
familj. Bra referenser kan lämnas.
tel. 0709-99 26 29
el. 0303-74 62 18

SÖKES

Städhjälp sökes 2 till 3 ggr/mån till 

barnfamilj i radhus. 
tel. 0707-77 66 43
lindelf@live.se

Par önskar hyra lägenhet eller 
mindre hus. Max hyra 4000 kr.
tel. 0735-64 94 56

ÖVRIGT

Barnpassning. Jag är en 26 årig, 
erfaren kvinna som vid behov 
skulle vara intresserad av barn-
passning. 100kr/tim. Hör gärna 
av er.
tel. 0765-54 90 77
Cecilia

Bygg och städ till bästa pris. 
-Städ och renoveringar. -Tapetse-
ring, måleri, golvläggning, kakel. 
-Snick are. Alla slags renoveringar. 
Även röj arbeten utföres, 50% av 
arbetskostnaden betalas av Skatte-
verket. Ring för mer info. 
tel. 0737-27 10 84

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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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

Klassisk massage.
tel. 0704-59 30 54

Flyttstäd, visningsstäd, röjning, 
bortforsling, storstäd, dödsbo-
städ, byggstäd, veckostäd, trapp-
städ, kontorstäd, fönsterputs, 
golvvård, F-skatt och försäkringar 
finnes. Ring Helene
tel. 0735-57 77 50

Hemservice Kungälv. Hushålls-
tjänster, hem-,flytt-,
kontorsstäd, tvätt, fönster, träd-
gård.
tel. 0303-57900
www.hemservicekungalv.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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Grattis lilla charmtrollet
Nellie 

på 2-årsdagen
önskar

Farmor & Farfar, Ann-Sofie, 
Jimmy, Ludvig, Isa

Grattis 
Pontus

på 13-årsdagen
från Farmor & Farfar

Samantha
Grattis vår lilla prinsessa 

som fyllde 1 år 
den 6 augusti

Många kramar
Mormor & Morfar

Vi vill gratulera 
vårat charmtroll 

Theo Lindberg 
som fyller 2 år
den 11 augusti

Vi älskar dig. Kramar från 
Mamma, Pappa, 
Emanuel & Tim

Liten har blivit stor!
Stort grattis
Elias 1 år

10 Augusti - 2010
Kramiz

Moster Marie & Magnus

Tänk vad tiden går nu när
Viktor

fyllt 15 år 5 augusti 
Grattis!

Mormor, Morfar, 
Mostrar & Morbröder

Grattis !
Elias Carlberg

på 1-årsdagen
den 10/8 - 2010

önskar
Mamma & Pappa

Hipp Hipp Hurra
Gunilla

när du fyllde 40 år 
den 6 augusti

Grattis!
Mamma, Pappa,
Syskon & Svåger

Grattis!
Noelia

på din 2-årsdag
i efterskott

Grattiskramar från
Mormor Erna & 

Morfar John

Veckans ros 
Till de fantastiskt duktiga som-
marjobbarna på Himlaskolan.

Personalen Himlaskolan

Världens största ros till kvin-
nan som hjälpte oss att hitta 
vår collie “Chilli” när hon 
nästan blev stulen utanför 
Netto i Bohus torsdagen den 
5/8. Om det ändå fanns fler 
änglar som du i världen! Tack 
så mycket för allt! Kram

Natalie, Daniel och Chilli

Födda

Välkommen till jorden 
kära vän!

Den 17 mars 2010 
föddes vår son 

Edvin
Stolta föräldrar är
Annelie & Roger

Tack till BM JuanitaVigda 

Vi vigde oss i Hålanda kyrka 
2010-06-19

Mats Lendefors &
Anette Bohjort
Efter vigseln tog 

vi namnet Bohjort. 
En oförglömlig dag...

Uppvaktning
Jag fyller år den 18/8. 
Öppet hus från kl 13. En 
liten blomma är OK. Gärna 
en gåva till barncancer PG 
902090-0 eller Starrkärrs 
Hem B förening 714586-5.

Paul Olsson, Starrkärr

Välkommna till öppet hus 
för Kerstin Svärd 60 år, lörd 
21/8, kl 14-18. Konvaljvä-
gen 19 i Älvängen.

Ett jättetack till alla mina 
goa fröknar på kyrkskolans 
förskola. Ni är bäst! Jag 
kommer att sakna er jätte 
mycket. Massor med kramar.

Filip Hjalmarsson med familj

Tack

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Rolf

Eventuell uppvaktning på 
min födelsedag undanbedes.

Birgit Lind

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Arne Andersson
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