
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

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

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

Person & Transportbilar. Allt 
av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt döds-
bon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

SÄLJES

Gullig Kanin ca 2,5år. Röd och vit. 
Säljes inkl bur och tillbehör. 400 :-
tel. 0706-84 14 90

Mountainbike - ny, 700 kr. 
Motionscykel som ny, 800 kr.
tel. 0707-53 33 63

Söta, rumsrena kattungar 
säljes.

tel. 0760-50 99 85
el. 0303-74 51 02

3:a säljes på Björkv. BRF. Ledet 
i Alafors. BV med mysig ute-
plats. Hyra 3256 kr/mån. Ring vid 
intresse.
tel. 0736-32 12 78

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

Hösilage analyserat. Väl förtor-
kat före pressning i flexkammar-
press. Vikt ca 360kg. Pris: 390:- + 
moms.
tel. 0708-88 54 57

UTHYRES

2 ROK i Alvhem. Ca 75 m2. Hyra 

5500kr inkl. el.
tel. 0737-31 23 80

ÖNSKAS HYRA

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

ÖVRIGT

Garageförsäljning. När vi flyt-
tade hit till Älvängen visade det 
sig att vi fick en hel del över, 
som vi inte hade användning för. 
Därför slår vi oss ihop och ordnar 
en garageförsäljning på Göte-
borgsv. 49 Älvängen. Onsd 26/8, 
Torsd 27/8, Fred 28/8. Kl 12-19. Väl-
komna!

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 utvändig 
fönsterputs. Avdrag för hushållsnära 
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, momsredovis-
ning, löner, bokslut samt deklaratio-
ner. Innehar F-skatt sedel. ME Con-
sult 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 hus-
hållsnära tjänster. Flyttstäd, veck-
ostäd, storstäd, byggstäd, kontors-
städ, trappstäd, fönsterputs m.m. 
Goda referenser kan anges. Innehar 
F-skattsedel. 
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se
 

Ales hemstäd Flyttstäd, visnings-
städ, röjning, bortforsling, storstäd, 
dödsbostäd, byggstäd, veckostäd, 
trappstäd, 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

Minigrävare - Minidumper
Uthyres. Från 2 till 16 ton.
tel. 0705-22 08 32
el. 0303-33 75 45

Service el hushållsmaskiner, 
spis, alla fabrikat. Jour, lång 
vana, lågpris, fri resa. Spara 
annonsen. Ring för råd eller rep.
tel. 070-658 20 29

Ale-Jennylunds RK
Startar nyb.gr för vuxna Lörda-
gar. Platser finns även i ponny-
grupper.
tel. 031-98 25 00
www.ajrk.se

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

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!
Sara

på 8-årsdagen
den 19 Augusti 2010
Många kramar från

Mormor, Morfar, Mamma, 
Pappa & Daniel

Grattis vår älskade
Vera

på 1-årsdagen 20/8
Pussar & Kramar

Mamma, Pappa & Leah 

Minna Jaanson
9 år 28/8

Du är det finaste vi vet.
Att vi älskar dig 

är ingen hemlighet.
Vilken tur att vi fick just dig 
som är en sådan toppen tjej

GRATTIS
Mormor & Morfar & Agnes

Grattis vår älskade
Casper Wall
på 4-årsdagen

önskar
Mamma, Pappa, Ellen,

Farmor, Farfar,
Mormor & Morfar

Grattis
Cassandra

önskar
Pappa, Maria, Tove, Jonas, 
Emilia, Farmor & Farfar

Grattis vår lilla 
prinsessa 

på 4 års dagen 
önskar 

Mamma, Pappa, Gudny Helga och Nougat

Grattis!
Robin

Hoppas du fick en bra 
födelsedag.

Hipp Hipp Hurra
på din 23-årsdag!

önskar oss

Vi vill gratta
Linnea Johansson

i Bohus
På 3-årsdagen

den 3 September
Farmor & Farfar

Vigda 
Vi har gift oss

Fredrik Hellqvist &
Mikaela Andersson

Lördagen 21 Augusti 2010
Vittnen, Robert Andersson 

& Viktoria Hellqvist
Vårt efternamn 
blir Hellqvist

Veckans ros 
Veckans ros vill vi ge alla 
som på olika sätt bidrog till 
vår lyckade hembygdsdag. 
Alla vinster i våra lotteri är 
utlämnade.

Skepplanda 
Hembygdsförening

Veckans ris 
Till LN 70 i Lödöse som fortfarande efter flera år inte har 
gjort iordning tingbergsskolans skolgård. Nu börjar snart 
skolan igen och barnen har fortfarande inte fått någon ny 
fotbollsplan och nytt grönområde att vara på sen det togs 
ifrån dem för att bygga en ishall, som visst är bra, men 
barnen vistas på skolgåden ca 200 dagar/år. Det ser bedröv-
ligt ut. Skärp er!

"Upprörda föräldrar"

Jag vill ge alla mina fröknar på förskolan Kristallen i 
Alafors en stor KRAM och säga TACK för all omtanke 
- tid - värme - lärande och trygghet ni givit mig under 
mina ca 4 år hos er. Mamma och pappa har känt stor 
tillit och lugn alla dagar de lämnat mig hos er! Saknar 
er redan!

Hälsningar från Arwid, snart skolgrabb!

Tack

Födda

I raketfart kom du
William

Vår son & Tildas lillebror
Nol 21/6 - 2010

Jessica & Andreas Bornviken

Övrigt
Sett denna moppe!
Mörkblå/orange 

PEUGEOT XRACE 
saknas. Blev stulen natten 
mellan 19/8-20/8 på fre-

dingsväg i Alafors. Om du 
skulle se, hitta den eller vet 
något om den. Ring gärna 

någon på (hittelön):
0303-74 26 46
0705-92 37 15
0703-63 01 24
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