
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

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)

Medlemskap i Nödinge Golf-
klubb säljes. Ev 2st kan ordnas.
tel. 0709-44 33 83

Batistini kostymbyxor med 
tillhörande kavaj och vit 
skjorta. Använd 2ggr. Storlek 
29/30. Replay jeans st 29/32. Lee 
jeans st 28/32. Chinos Blueprint 
st 46. Allt till bra pris.  
tel. 0709-34 72 22 (efter 
17.00)

Dressyrsadel stubben "roma-
nus". 17" normalvidd som ny. 
Pris 3000:-. Tävlingskavaj vinröd 
m svart krage. Aldrig använd. 
Strl 38. 350:- 
tel. 0705-22 33 31

UTHYRES

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

Husbil uthyres. L 5.50. Fullt 
utrustad med TV, CD, Mikro med 
ugn och grill. Cykelställ mm. 
Fred-Fred, 5000:-. Fred-Sönd, 
2000:- eller efter överenskom-
melse.
tel. 0704-87 19 45

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

Sökes garage/lokal ca 25kvm. 
Renovering av möbler / ej sprut-
lack.
tel. 0767-09 86 28

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

Gårdsloppis. Helgesvägen 51-93, 
Älvängen (nära folkets hus). 
Lörd 28 maj 9-15. Kom och fynda 
barnkläder, böcker, skivor, barn-
cyklar, indiangrejer mm.
Välkomna till våran gård!

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, momsredo-
visning, löner, bokslut samt dekla-
rationer. 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 rotavdraget. 
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, Beskär-
ning 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 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

Hjälp med att bygga? Byte till 
energieffektivare fönster. 
Glöm heller inte att du kan spara 
pengar genom att tilläggsisolera 
ditt hus. Vi utför även köksmon-
teringar, lägenhetsrenoveringar, 
golvläggning, altanbyggen och 
pooldäck, friggebodar&förråd, 
garage eller carportar. ROT-
avdrag 50% på arbetskostna-
den. Momsregistrerad och F-skatt 
sedel 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, före-
tag eller privat. Beställ som 
engångsputs eller löpande års-
abonnering.  Lång erfarenhet, 
F-skatt.
tel. 0735-83 09 53 Uno

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

WellnessHome
- hus, hem och trädgård
Måleri och trädgårdsunderhåll. 
Även klippning av större gräsytor 
med åkgräsklippare.
F-skatt och ROTavdrag.
tel. 0707-81 40 08
Jannica

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

Valpkurs. Veterinär värkstan 
erbjuder i samarbete med Hund-
konsult i Väst, valpkurs för valpar 
från 3 månaders ålder. Start 
under försommaren. Fåtal plat-
ser kvar. Boka även plats för hös-
tens kurser: Grund-, fortsätt-
nings-, tävlings- kurser, privat trä-
ning. Kurserna bedrivs på inhäg-
nat område, agilitybana finns. Vi 
erbjuder även problemshunds-
konsultationer. Ex hundaggres-
sivitet, problem med att lämnas 
ensam hemma mm. Utbildad 
instruktör. Mångårig erfarenhet.
www.veterinarvarkstan.se
tel. 0735-00 70 78

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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Liten blivit stor.
Dubbelt storebror.
Felix Sköld 10 år

Mot mellanstadiet går, av 
mormor du får varmt grattis
Många kramar. Jag älskar dig

Grattis till
Linus Skånberg

som fyller 6 år den 25 maj
önskar

Jesper, Joel
Pappa & Mamma

Grattis till
Joel Skånberg

som fyllde 9 år den 22 maj
önskar

Jesper, Linus
Pappa & Mamma

Hipp Hipp Hurra!
Till våran tuffing
Neo Nyström

som blir 4 år den 25 maj
Grattis önskar

Mormor, Mamma, Pappa & 
Nova. Erika & Emil, Caroline 
& Mattias, Emma & Wicke 

+ alla våra djur.

Grattis
Magnus Hagman
på 9-årsdagen 29/5

Kramar från
Mamma & Pappa
Mormor & Morfar

Farmor

Många grattiskramar till
Moa, Älvängen
på hennes 8-årsdag

den 28 maj
önskar

Pappa & Sofia, Mamma & 
Musse, Felicia & Tobias

Grattis Morfar, Farfar,
Svärfar och pappa
Owe Carlsson

på din 80-årsdag den 25 maj

Grattis vår älskade prinsessa
Saga Dahlqvist

på din 2-årsdag den 29/4.
Grattiskramar o pussar från

Mamma & Pappa

Veckans ros 

LENA FRANZÉN
Utan Lena - Ingen Tumme!

till alla de elever och föräld-
rar som under TURE-dagen 
den 28 april skänkte pengar 
till Moldavien. Tack vare 
Era generösa bidrag fick 
vi på Nolskolan in 3050kr, 
pengar som tillsammans 

med medel från övriga pro-
jekt på skolan kommer att 
sättas in på Vakna-fondens 
konto till förmån för Budesti 
kommuns sommarläger. Ett 
stort tack!

Personalen på nolskolan

till alla medlemmar och 
sympasitörer till föreningen 
svanen. Som matar fåglarna 
i fågeldammarna Surte med 
bröd, gräsklipp, maskros-
blad. Det är glädjande att se 
hur såväl unga som gamla 

engagerar sig under alla års-
tider. För att fåglarna skall 
må bra.                    Göte Noll
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