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KÖPES

Bilar köpes 500-50000 kr 
kont. Allt av intres. Äv husvagn. 
Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0732-49 85 16
el. 0737-42 90 92

SÄLJES

Peugeot 307 xt 1.6 -02 kombi. 
Ny bes UA, ny kamrem, ny vat-
tenpump, nya remmar. AC, SoV 
däck, regnsensor, Airbag, fjärr-
styrt centrallås, dragkrok, 
elspeglar, elhissar, CD Stereo m 
rattkontroll, svensk såld. 
Pris: 37 500:-, kan diskuteras vid 
snabb affär! 
tel. 0706-95 48 17
el. 0303-22 99 44 (kväll)

Altandörr med karm. Mycket 
bra, har suttit välskydat. Bredd 
1m, höjd 2.10 m. Vänster hängd. 
Nypris 10 000kr. Hämtpris, 100:-
tel. 0705-45 86 33

Ankägg 2kr st. Bohus.
tel. 0303-22 73 27

Stuga vid Valsjön
www.hemnet.se

Vi skall ha loppis för nu flyttar 
vi och behöver din hjälp med att 
tömma hus och garage från div. 
prylar. Lördag den 21 maj mellan 
kl 10-16 önskar vi dig välkommen 
till Båstorp och Hägglunds. Från 
45:an, tag av mot Båstorp ca 
200 m norr om Motell Göta älv 
där vi skyltar.
Loppis

Fin husvagn, Cabby 532 DLX 
-87 med sommartält, porta potti, 
cykelställ etc. Totalvikt 1200kg. 
Pris: 26 000:-. 
tel. 031-25 16 00
el. 0709-23 21 04

Soffgrupp i furu + litet skåp i 
furu. Välvårdat. Säljes p.g.a flytt. 
Pris: 1300:-
tel. 0303-33 80 22

Herr- o damcykel, beg. Samt 
nya cykelhjälmar herr o dam 
och en pump. 1 000 :-
tel. 0303-962 02

Ved i 3-4m längder.
tel. 0703-91 68 20

Hundbur passar till bl.a Volvo 

745-945-v70. Pris: 500 :-
tel. 0520-66 83 59
el. 0739-62 88 10

Drejskiva säljes (elektrisk). 
Knappt använd. 4000 :-
tel. 031-98 38 85 (Kväll)

VW Golf 1997. Ny topp, nya 
bromsar, ny bes. Skattad till 
mars 2012. Sommardäck, vinter-
däck. Pris: 8 500:-
tel. 0303-74 02 27
el. 0733-36 84 52

UTHYRES

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

Lägenhet uthyres i Älvängen. 
3 rum o kök 112kvm. Stor ute-
plats och tillgång till trädgård. 
Hyra 8600:-
tel. 0709-73 49 92

Husbil uthyres Elnagh Joxy 36 
-02. Halvintegrerad, dubbelsäng 
bak, bäddbar soffgrupp. Cykel-
ställ, dusch & toa. Stort garage. 
Ugn, 3 lågigt gasolkök. Porslin 4 
pers. Deposition 2000 :- fås till-
baka vid inlämnande av hel och 

rengjord, tömda tankar, upptan-
kad husbil. Hyra 5000:- /vecka, 
fria mil.
tel. 0733-37 35 01

Ö HYRA

Skötsam 40 årig kvinna 
önskar hyra bostad med inflytt-
ning snarast. Har fast jobb och 
ordnad ekonomi. Rökfri.
tel. 0701-50 29 62

SÖKES

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

Hundvakt/hunddagis till 
hösten 2011. För liten valp. 
tel. 0733-37 68 38

ÖVRIGT

BAKLUCKELOPPIS
29 Maj, 19 Juni, 24 Juli, 21 Aug
Sälj allt du inte behöver eller 
kom o gör ett fynd !
Tips, info o platsbokning finns 
på www.vastkustloppis.se

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

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

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

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.Momsre-
gistrerad och F-skattsedel finns.
LÄS MER på www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

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

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

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

Sprutlack av köksluckor.
20% Rabatt. Fria hembesök & 
kostnadsförslag. F-skatt finnes.
tel. 0738-70 27 96

Smutsiga hästtäcken?
Tvätt, reperation & impregne-
ring. Fri hämtning/lämning vid 
fem eller fler. www.textilina.se
Välkommen!
tel. 0707-70 65 57

TILL SALU. Omtyckt och trevlig 
butik. Blommor, presenter och 
antikt. Norra kortedala, Gbg. Yta 
ca 100 kvm. Låg hyra. Lokalen 
kan även användas till annan 
verksamhet. Ej livsmedel. Ring:
tel. 0704-79 49 31

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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Hurra hurra hurra,
grattis på födelsedag!

Tommy
Pussar o kramar

från familjen

Jätte Grattis till vårat "busfrö"
Simon Holmdahl

till 10-årsdagen! Den 14/5-11
Jaana, Isabella, Jimmy,

 Moffa & Mormor

Grattis till våran lilla prinsessa
Kajsa

som fyller 5 år den 13/5 - 11
önskar

Mormor & Morfar

Grattis vår prins
Rayan

på 1 års dagen 14 maj
Älskar dig
Kramar

Mamma & Pappa

Grattis
Simon

på 10-årsdagen 14/5
Mamma, Pappa, Yasmine, 

Manu & Sulan

Grattis i efterskott
Knut

80 år 13 maj

Veckans ros 
Veckans största rosbukett 
vill vi ge till världens bästa 
fröken i 3K Garnvinde-
skolan Pernilla för att hon 
tog oss till vårkuppen och 
hejade på sina elever. En ros 
också till coachen Martin.

Från som alltid väldigt glada
föräldrar och barn i 3K Veckans ros till Ellen och 

Tilde som med varma 
hjärtan och bedjande ögon 
samlade in 3012 kronor till 
Europas Fattigaste barn i 
Moldavien. Insamlingen 
skedde i samband med 
Ahlafors IF:s hemmamatch 
mot Warta. Tre tusen tack! 
Pengarna gör skillnad.

Matchvärden

Till den person som såg att 
jag glömt min plånbok vid 
kassan på Netto och läm-
nade den till kassörskan.

Tusen tack, den "glömska"

Dagens ros vill vi ge till för-
äldrarna på starrkärrs för-
skola för allt arbete ni lagt 
ner på vår förskolegård. 
Personalen i Starrkärr

Personalen i Starrkärr
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