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KÖPES

Kanot, gärna komplett m. 
paddlor och flytvästar. Roddbåt 
ev m. båtplats.
tel. 0735-28 49 96

SÄLJES

Fin husvagn, Smålandia 500 
Jub -87 säljes komplett med 
fräscht förtält, isabella ambas-
sadör. Möbler och värmare till 
förtältet ingår. Prisidé: 37 000:-
tel. 0761-75 04 45

1m Ved av lövträd. Ca 12m3.
tel. 0303-74 04 82
el. 0734-07 16 00
Gösta Carlsson

Moped: Honda MT50 -91. AD01. 
Startar inte, men mycket fin för 

sin ålder.
tel. 0303-74 91 81

Tillfälle för dig som vill finåka 
med kanot!
Mahognykanot byggd på ABC-
fabriken i Kungälv i början av 
60-talet. Inomhusförvarad och 
i gott skick med tillbehör. Pris 
7000:- eller högstbjudande
tel. 0734-09 01 02

4 fiesta fälgar 14" som nya, 
300:-. Herrcykel 3v Monark + 
Damcykel 3V, tillhopa 700:-. Tv 
26", 300:-. Mikrov.ugn, 200:-.
tel. 0303-74 14 30

UTHYRES

Förvaringsutrymme i varm-
garage (13 kvm) uthyres. 
tel. 0734-090102 Hanna

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

www.ytterbygg.se

SÖKES

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

ÖVRIGT

HUNDRASTNING. 
Finns det någon hundkär person, 
gärna pensionär, boende i Nol 
eller i närheten som är hemma 
på dagen och vill rasta en snäll 
liten hund vid lunchtid?
Ersättning enligt överenskommelse. 
tel. 0738-10 36 03 Sofia

Degusar bortskänkes pga 
allergi! Dom är en blandning 
mellan ekorre och chinchilla. 
Googla "degu" så kan ni läsa 
mer om dem. Ring gärna om ni 
har frågor.

tel. 0303-74 44 60

BORTTAPPAD. Bärbar dator, 
Packard Bell. Hittelön.
tel. 0735-42 33 31

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

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30.
19/3, 18/4, 17/5, 15/6. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

CLEAR ROUND
Sönd. 15/5 kl. 10. Östergårds 
Ridklubb (Alafors). Mer info 
och anmälan: Ring
tel. 0707-90 69 50 Sara 
(Välkomna även till ÖRK:s 
facebook!)

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

Gör en canvastavla av din 
bästa bild från 350:- .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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bli sommarfin! Snygga håll-
bara naglar gör du i Nödinge, hos 
Kikkis Naglar. Bra pris!
tel. 0736-81 48 26

Sprutlack av köksluckor.
20% Rabatt. Fria hembesök & 
kostnadsförslag. F-skatt finnes.
tel. 0767-09 86 28

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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Vem känner du
som snart fyller år?

Ludvig Blomqvist
gratuleras på 

7-årsdagen den 7/5
av Beatrice,

 Mormor & Morfar

Grattis till mitt lilla barnbarn
Leia Cronqvist

(halmstad) på 
1-årsdagen den 4 maj -11

Kramar från Mormor

Grattis lilla prinsessa
Aia

som fyller år den 27/4.
Gratulationer från

din älskling Mamma, 
Ibrahim, Mormor, Morfar, 
Morbror, Moster och hennes 

barn Tom and Jerry.
Mamma älskar dig så mycket.

Grattis vår jättegoa
Elin

på 1-årsdagen 5 maj
Kramar

Mamma & Pappa

Grattis
Annika

på födelsedagen 6/5
önskar
Monica

Grattis
Mathias

på 11-årsdagen den 8 maj
Vi önskar dig en toppendag

Kramar från 
Madde, Mamma & Pappa

Annika Nilsson
& Arild Nagel fick lilla

Frida
den 7/1 -11. 3 940g lycka & 

53 cm vacker.
Välkommen önskar mormor 

Eva, morfar Kjell samt 
morbror Lars med Karin 

& kusinerna Agnes & Meja

Sofie Hagberg &
Simon Erlandsson fick lilla 

Sigrid
den 7/2 -11. 3 840g kärlek 

& 50 cm glädje.
Välkommen önskar farmor 
Anna, farfar Stefan samt 

farbror Samuel

Födda

Ett stort Tack! Till alla som 
uppvaktade mig på min 
5o-årsdag och som gjorde 
festen i bygdegården oför-
glömlig.

Roger Johansson

Tack

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Nancy Fridolfsson

Veckans ros 
Vill vi ge till Sven-Erik. 
Tack vare honom - och hans 
lyhördhet, förhindrade ett 
inbrott i vårt garage. Fler 
borde ha grannar som dig!

Stort tack från oss
Rikard och Cissi, Skepplanda

Veckans ros till Diakonerna 
från Svenska Kyrkan i Ale som 
aktivt stödjer sjuka människor 
som blivit utförsäkrade och har 
svårt att få sin vardag att fung-
era. Tack också för engage-
manget i "påskuppropet" som 

syftar till att få makthavarna 
att förändra sjukförsäkringen 
så att varje människa skall 
behandlas som en individ. Det 
är gott att kyrkorna tar ställ-
ning och agerar för de utsatta.

Sjuk Alebo
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