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KÖPES

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

Plastbåt 4-7 meter
Gärna i renoverings skick.
Med eller utan motor.
tel. 0737-36 19 71

SÄLJES

Ljuvliga kattungar, 2 kolsvarta 
hanar, 1 svart/vit, 1 röd/vit tig-
rerad. 1 svart/vit hona. Endast 
till djurvänner. Pengarna går till 
hemlösa katthem. Välkomna!
tel. 0303-74 31 11

Nytt århus staket med stolpar, 
brunt. 11 sektioner 170x77cm.
tel. 0706-21 61 51

UTHYRES

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

Hej! Trevlig kille från gbg som 
söker tjejkompisar som vill 
prata i telefon. Intr. bio, musik, 
dans, kläder, träning, sol och 
bad, resor m.m. Kram Peter
tel. 0760-35 92 95

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

Borttappad kamera - hittelön!
Kamera Olympus u410 tappad i 
Älvängen eller längs Skepplan-
davägen söndag 1 maj, med vik-
tiga bilder på minneskortet. Hit-
telön 2000 kronor. 
tel. 0730-66 62 95
Janne

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. Virussa-
nering, uppkoppling till inter-
net,
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

Film till DVD. Rädda dina 
minnen för över gammal film/
videoband till DVD. 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 
§hundtrim i Skepplanda. Därför 
önskar jag trimhundar till trä-
ning och det kommer att bli 
reducerade priser. Tar även 
emot katter för nerrakning. 
Badar, klipper klor, rensar öron. 
Allt enligt överenskommelse. 
Ring om mer info.
tel. 0701-52 21 96

Hjälp med att bygga? Byte 
till energieffektivare fönster. 
Passa på att byta dina gamla 
fönster till mer energieffektiva!
Glöm heller inte att du kan 
spara pengar genom att till-
läggsisolera ditt hus. Vi utför 
även köksmonteringar, lägen-
hetsrenoveringar, golvläggning, 
altanbyggen och pooldäck, 
friggebodar&förråd, 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

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

Hos MM's naglar i Alafors får 
du hjälp med
- Snygga naglar
- Ansiktsbehandling
- Vaxning
tel. 0707-13 43 09

Yrkesmässig fönsterputs, 
företag eller privat. Beställ som 
engångsputs eller löpande års-
abonnering.  Lång erfarenhet, 
F-skatt.
tel. 0735-83 09 53 Uno

Snygga bal, student naglar 
gör du hos Kikkis naglar. 
Nödinge.
Bra pris.
tel. 0736-81 48 26

Alla bilar köpes!
Alla märken, modeller, miltal & 
skick. Från 1990-2011. Hämtas 
kontant i hela länet.
Ring Stefan
tel. 0739-07 70 59

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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Födda

Välkommen Arvid!
Elsas lillebror och vår son.

Föddes 8/4 2011. 
Stort tack till personal på 

Varbergs förlossning och BB.
Kristina 

& Mikael Samuelsson

Ella har fått en lillasyster!
Välkommen till världen vår 

älskade Hilda Bjerstaf
Östra 8 februari 2011

Lyckliga föräldrar
Carolina Johansson

Anders Bjerstaf
Stort tack till Kristina 

Törnkvist MVC

Alice fick en lillebror!
Fabian

föddes den 24 jan 2011.
Han är storasysters, 
mammas & pappas 

lilla guldklimp!
Charlotte Hjärtinge 
& Mikael Treslow

Grattis prins
Valle!

på 2-årsdagen den 15 maj
Hipp, Hipp, Hurra!
Pappa, Mamma och 
storasyster Maria

Grattis
vår älskade guldklimp

Melwin
1år 3/5

Puss och kram
Mamma & Pappa

Grattis
Hampus

på 10-årsdagen 10/5
Kramar

Mamma, Pappa, 
Oliver, Alexander

Grattis till
Benjamin

som fyller 10 år den 27 maj
Massor av kramar från dina 

syskon, pappa Eje & Leyla

Grattis
Christina 9 år!

Vår underbara solstråle!
önskar

Mamma & Pappa

Tack
För den fina vårfesten på 
Björkliden med god mat och 
dryck, kaffe med tårta och 
likör samt underhållning 
med musik och sång. Sänder 
vi ett hjärtligt tack till Elsa 
Helgersons anhöriga, Röda 
korset och Brukarrådet

Boende på Björkliden
och Ledetvägen 9B

Kiitos kaikille ystäville jotka 
yllättivät minut kun täytin 
täysiä vuosia. Taisi olla sisa-
reni Tiina Käskystä joka oli 
suunnittelut jaElsan joka 
toteutti kaiken, että osasivat 
pitää salassa kaiken.

Kiitos Seija

Vi, elever och personal på 
Västangård, vill tacka alla 
som sponsrade oss inför 
vår basar! Vi fick in 6 384 
kronor. TACK till 89:ans 
shop, Apoteket, Bergendahls 
blommor, Godisboden, 
Handelsbanken, ICA, Järnia, 
La Plaza, Leksaks-/fotoaffä-

ren, Salong Jessie, Svenhei-
mers, Tit-Bits, Älvblomman, 
Älvgodis, Älvängens cykel 
och Älvängens färg.

Elever och personal
på Västangård
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