
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

Önskar köpa hus på Kärrvägen i 
Nol (ojämna nr). Max 1,2 miljoner.
tel. 0704-38 74 87

SÄLJES

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

Beg- sommarhjul med fälgsidor, 
5 bultar till Ford focus -07.
tel. 0303-74 64 54

Mountainbike, "Target", blå. 21 
växlar. Vuxen strl. Pris: 500 kr.
tel. 0303-74 97 35

UTHYRES

Halvblodston och c-ponny på 
halvfoder eller enligt ö.k. Välkom-
men att ringa mig Yvonne i Ryd.
tel. 0736-89 61 28
el. 0303-74 31 11

Ö HYRA

Hus önskas hyras allt från 1.5-4 
rum. Krav att hundar får bo i det 
och att det hyrs ut på långtid. Är 
en skötsam undersköterska.
tel. 0760-29 12 46

SÖKES

Extrajobb sökes av en 17-årig 
kille. Kvällar och helger. Allt av 
intresse.
tel. 0737-53 21 93

ÖVRIGT

Bygg och städ till bästa pris.
- Städ och renoveringar
- Tapetsering

- Snickare
- Stenläggning
Även röt arbeten utföres, 50% av 
arbetskostnaden betalas av skat-
teverket. Ring för mer info.
tel. 0737-27 10 84

Jakt. Söker del i jaktlag. Har två 
bra rådjurshundar.
tel. 0303-33 86 12
el. 0104- 75 21 15

Kattungar bortskänkes. Ring.
tel. 0707-85 18 70

Höstsnygga naglar hos Kikkis 
Naglar. Nödinge.
tel. 0703-68 14 826

Amstaff. Hej säljer nu min valp 
född 31 maj chippad, vaccine-
rad, avmaskad. Trevlig och social. 
Mamman 50% amstaff, 25% dob-
berman, 25% rottveiler. Pappan 
renrasig amstaff.
tel. 0739-08 61 73
Marita

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

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 till våran farmor
Wally

som fyller 90 år den
6/9-10

Grattis också till 
hennes barnbarnsbarn

Hilda
som fyller 5 år

den 16/9
Kramar från

Linda med familj, 
Mathias och G-B

Grattis
Oliver 

som fyllde 4 år den 7 juli.
Många pussar & kramar

Mamma & Pappa

Grattis
Agnes Bergfelt 7 år

och 
Adam Bergfelt 3 år
den 2 september 2010.

Många grattiskramar från
Mamma, Pappa, Anton, 

Mormor & Morfar, 
Sandra med familj

Grattis vår älskling
Lovis Lorentzson

som fyller 1 år
den 1 september

önskar
Isa, Sanna,

Mamma & Pappa

Grattis 
Jimmy

30 år den 31/8
Ha en fin dag

önskar
Dina nära och kära

Amanda
1 år den 3/9

Grattis världens goaste tjej
önskar

Farmor, Farfar 
och farbror Jocke

Vi vill gratulera
Dan Björk

på 50-årsdagen 
den 9 september

Stort grattis önskar
Gunilla, Patrik, Eleonor, 

Loke, Rickard, Sarah, 
Thea & Dennis

Stort grattis
Desireé Dalebjörk

på 6-årsdagen den 6 juli.
På hösten gäller det. 

Många kramar från Pappa, 
Mamma och Annika

och tusen tack till fröknar 
som kom till mitt kalas och 

kompisar förstås på mitt 
dagis. Avd Baloo

Den 6/8 firade
Tyrone & Ingegerd Björk

sin 50-åriga bröllopsdag
Gratulerar gör

Dan, Gunilla, Patrik, Eleonor, 
Rickard & Sarah, Dennis, 

Loke & Thea

Grattis!
Angelina 

Holmquist-Olsson
4 år den 2 september

Grattis från 
Mamma o Pappa

Grattis på 
födelsedagen
Hafstein...

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Inga-Britt Olausson

All ev uppvaktning på min 
90-årsdag undanbedes vän-
ligen.

Dagmar Erlandsson
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