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KÖPES

Lantbruk eller gård. Köpes, 
högst 10 mil från Göteborg. 
Minst 10ha. Helst 2 boningshus.
tel. 0702-99 44 49

Traktorburen potatiskup 
köpes.
tel. 031-22 73 27

Resepresentkort köpes. Fri-
tidsresor, solresor, apollo, ving, 
ticket eller resia. Även kort 
datum. Ring:
tel. 0760-20 54 54

SÄLJES

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

3st vävstolar säljes billigt, 
pga flytt. I bef skick. 1st med 
bredd 120cm + 2st med bredd 
150cm. Pris högstbjudande. En 

hel del matt-trasor finns med.
tel. 0707-60 27 82

Lägenhet säljes. 18,5 kvm. Hyra 
760kr/mån inkl parkering. Ligger 
i bransbo i Nol. 150 000 kr /bud.
Inflytt snarast.
tel. 0704-56 55 80
Erica Cederholm

El golfvagn. Hill Billy Terrain. 
Har använts 2 säsonger. 2000 :-
tel. 0303-74 24 42

Beg. laminatbänk-skivor teak. 
222*63, 300:-. 100*60, 200:-. 
90*60, 150:-. Utmärkt till garage 
eller hobbyrum.
tel. 0702-91 81 08

UTHYRES

Kontor uthyres på Älvvägen 9 
(brevid Jysk). 49kvm. Nymålat 
och fräscht.
tel. 0303-20 60 35
www.ytterbygg.se

SÖKES

Hushållshjälp önskas. Städ och 
matlagning. Gärna kunnig i asi-
atisk mat.

tel. 031-98 01 55
el. 0707-71 68 77

Lägenhet sökes
Ensamstående kvinna, 70 år, 
söker liten lägenhet, nära kom-
munikationer.
tel. 073-93 152 63
Ulla-Britt Johansson

Jaktarrende sökes! Jaktlag i 
Kungälv/Ale söker jaktarrende 
om minst 100 ha inom Västra 
Götalands- och Hallands län 
för ett långsiktigt samarbete. 
Vi har tillgång till tränad efter-
sökshund och kommer bedriva 
utfordring, tillsyn och ansvars-
full jakt. Vänligen kontakta:
tel. 0702-82 48 04
Jonas

Uppstallning med helinackor-
dering för sto med föl önskas i 
Ale kommun med omnejd. Helst 
tillsammans med andra fölston i 
lösdrift eller på box.
tel. 0709-14 74 72

ÖVRIGT

Loppmarknad. Skepplanda Byg-

degård. Lörd 21 Maj kl 10-14. Du 
som har saker att sälja, ring och 
boka bord:
tel. 0303-33 82 36
el. 0708-33 82 36
Pris 75kr / bord

Dags att röja o rensa ? Packa 
bilen full o sälj allt du inte behö-
ver på vårens/sommarens stora 
bakluckeloppisar !
Välkomna ! Maj-Aug strax 
utanför Kungälv.
www.vastkustloppis.se

Påskmarknad. Allt inför påsken 
på onsd 20/4 kl 15-18 och torsd 
21/4 kl 15-20 i kvarterslokalen på 
Ivar Aroseniusväg. Välkomna!
tel. 0303-97 125
Emma Sundman

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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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

Bokföringshjälp?
Löpande bokföring, momsre-
dovisning, löner, bokslut samt 
deklarationer. Innehar F-skatt 
sedel. ME Consult bokföring KB.
tel. 0703-00 16 46

Vi tar id- och körkortsbil-
der. Drop in. Pris 180:- . Öppet 
må-fr 10-18; lö 10-13. Bomans Foto, 
Nytorget , Kungälv
tel. 0303-21 11 51
www.bomansfoto.se

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdra-
get. Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50%
Bygg, måleri,tapetsering, golv, el-
behörighet, städ, trädgård m.m. 
Innehar f-skatt sedel.
Ring:
tel. 0738-14 04 57

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
Dräneringar. Trädfällning, 
Beskärning av Träd o Buskar.
Nyanläggning och Höststäd av Er 
Trädgård.
tel. 0768-81 60 10

Sluta Stressa! SISTA KURSEN 
för säsongen 19 april. Avspän-
ningsträning tisdagar kl 1700. 90 
min varannan vecka 3 gånger. 
700:- inkl moms privat/företag 
exkl. moms. CD ingår.
maia Alverby Lära och Hälsa 
Tel. 0303 121 95. Läs gärna 
mer på www.laraochhalsa.com.
Mejl: info@laraochhalsa.com 
Vi tar emot Friskvårdsku-
ponger

Allt i städ. Privat och före-
tag. Flera år i branchen. Inne-
har F-skattsedel, kolektivavtal, 
ansvarsförsäkring. Kontakt:
Tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se
www.spev.se

Bilar och transportbilar köpes 
kontant
Årsmodell 2002-2010
Älvdalens Bil & Husvagnar i 
Bohus
Tel. 031-98 08 90
www.alvdalensbil.com

Hemservice Kungälv
Hushållstjänster, hem-,flytt-,
kontorsstäd, tvätt, fönster,
trädgård. 
tel. 0303-57 900
www.hemservicekungalv.se

Bilar och Transportbilar. Allt av 
intresse. 
tel. 0707-536 177

Bli vårfin. Snygga hållbara 
naglar gör du i Nödinge, hos 
kikkis naglar. Bra pris!
tel. 0736-81 48 26

Hundägare se hit.
www.hundfixarn.se
Jag håller på att utbilda mig till 
hund frisör. Under våren 2011 
kommer jag att öppna ett §hund-
trim i Skepplanda. Därför önskar 
jag trimhundar till träning och 
det kommer att bli reducerade 
priser. Tar även emot katter för 
nerrakning. Badar, klipper klor, 
rensar öron. Allt enligt överens-
kommelse. Ring om mer info.
tel. 0701-52 21 96

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

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

Bil köpes. 95-08. Allt av intresse. 
Mindre defekter ej hinder. ring 
för snabb smidig affär. 
tel. 0762-06 62 58

Trött på dyra elräkningar?
Passa på att byta dina gamla 
fönster till mer energieffektiva!
Glöm heller inte att du kan spara 
pengar genom att tilläggsisolera 
ditt hus.
Vi utför även köksmonteringar, 
lägenhetsrenoveringar, golv-
läggning, altanbyggen, friggebo-
dar, garage eller carportar. ROT-
avdrag 50% på arbetskostnaden.
Momsregistrerad och F-skattse-
del finns.
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Alebygdens biodlarförening 
har platser kvar till våren och 
sommarens praktiska och teo-
retiska kurs i biodling. Kursen 
börjar tisdag den 3 maj.
Anmälan till 
Bernt Johansson:
tel. 0303-33 83 28 eller
Björn Winroth:
tel. 0303-74 40 66

Medicinsk fotvård
Fot & underbensmassage. Hälsan 
i centrum, Västra gatan 43, Kung-
älv.
tel. 0303-44 22 22
www.halsanicentrum.se

Rebbens Städservice AB
Kvalitetsgaranti
Fönsterputs, veckostäd, flytt-
städ mm
Privat & Företag
tel. 0703 - 65 66 24
el. 0303 - 74 70 02

Allt inom trädfällning och 
undanröjning. Stort som smått.
Låga priser.
F-skatt & försäkring.
tel. 0765-76 17 29

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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Tack till alla fantastiska 
tränare i Aleibf P-02 för ert 
engagemang och en rolig 
säsong. Vi syns till hösten.

02-killarna med föräldrar

Stort tack till alla som var 
med och gjorde vårat påver-
kanstorg till ett toppenar-
rangemang.
Talesgruppen, Ale ungdomsråd

Tack

Hipp hipp hurra för
Lukas M

som fyller 6år den 24/4
Grattiskramar

Peter & Marianne

Grattis!
Vår härliga tjej
Alexandra

fyllde 9 år den 16/4.
Grattis önskar

Mamma & Pappa, Emilia, 
Mormor & Morfar,
Farmor & Farfar

Linda Folkesson
11 år 21/4

Grattis önskar
Mamma, Pappa & Emma

Våran
Wilma

har fyllt 1 år 2011-04-13.
Grattis önskar

Mamma & Pappa, Storebror, 
Farmor, Mormor & Morfar

Grattis våran stora kille
Noel Kilmyr
som redan fyller 
5år den 24 april.

Puss och kram från
Mamma, Pappa 
& lillsyster Moa

Grattis goa
Teo

på 4-årsdagen
Mormor & Morfar

Upphittad
Liten svart katt, okastrerad 
hane. Upphittad alafors, 
lövåsvägen. Cirka 1år?

0731-53 78 73

Veckans ros 
Stort tack till alla som var 
med och gjorde vårat påver-
kanstorg till ett toppenar-
rangemang!
Talesgruppen, Ale ungdomsråd

Veckans ros till alla er som 
medverkade till att lördagen 
(16/4) på SJÖVALLEN 
blev så fantastiskt lyckad!! 
Ingen nämnd ingen glömd!

"Stolt AIF-are"
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