
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)

Fin beg. smågatsten säljes.
T. 0303-22 29 47

Staketslanor. Ca 4 meter + stol-
par.
T. 0704-27 90 75

Ved. Prima kluven blandved. Ca 
30 cm. Finnes i Skepplanda.
T. 0734-33 23 42

Beg. Herr & Damcykel. Nya 
hjälmar samt 1st pump. 800:-
T. 0303-962 02

Nytt staket med stolpar 11 sek-
tioner 170*77cm. Färdigspikat. 
Pris: 1 000kr.
T. 0704-71 03 91

Två söta svartvita kattungar 
säljes.
tel. 0706-32 11 37

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

Enplans villa uthyres i Skepp-
landa.
tel. 0733-76 96 26

Förvaringsutrymme i varmga-
rage (13 kvm) uthyres. 
tel. 0734-09 01 02
Hanna

SÖKES

Vi är en familj med 3 barn som 
önskar göra ett husbyte. Vi 
har en bostadsrätt på 3 ROK i 
Älvängen. Hyra 2485:- /mån inkl 
värme o vatten. Vi önskar en 
mindre villa i Älvängen.
T. 0705-94 60 89
Madde

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

Familjedag. Golden retrie-
ver klubben GBG/bohuslän. 
Lördag 28/5 kl 11-14. Vid moll-
sjön, Nödinge. För info och väg-
beskrivning se hemsidan:
http://goteborg.goldenklub-
ben.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. 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

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

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

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

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

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

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

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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Grattis
Adam

2 år den 2/6 -11
önskar

Mamma, Mormor, Morfar, 
Morbröderna & Anja

Grattis våran älskade
Maja

som fyller 7 år den 4 juni
önskar

Farmor, Farfar,
 Emma & Gammelmorfar

Thomas Olsson
Vi trodde du skulle bjuda till 

fest. Att vi skulle få bli din 
hedersgäst, men ett grattis 
från svärmor & svärfar du 
ändå får. När du den 2 juni 

fyller 40 år

Grattis!
Emma

på 14-årsdagen den 6 juni
Många kramar från

Carina, Håkan, 
Joakim & Casper

Grattis
Owe

på 71-årsdagen den 6/6
från

Inga-Lill & Kurt
till Jerry Holgersson för att 
du hjälpte oss
när vi fick punktering på 
bilen vid Forsvallen.

"Vi med röda Saaben"

Veckans ros vill klass 6B 
Alboskolan ge till sin lärare 
Theres och de föräldrar som 
ordnade och gjorde skolresan 
till Hjärtum möjlig som en 
rolig avslutning på läsåret.

Elever & Föräldrar 6B

Veckans ros till Ingvar och 
Christoffer på Ale Radio TV 
Service i Älvängen. Dom vet 
verkligen vad service är! Sär-
skilt tack till Christoffer som 
hjälpte mig så fint att ompro-
grammera vår TV.

MVH / Maria T

Rosor till den förening, 
organisation som ställer upp 
i fantåget vid Nationaldagsfi-
randet i Prästalund.

Henry Eklund

Veckans ros 

Veckans största ros vill jag 
ge till Anders som hjälpte 
mig när någon gjort inbrott 
i min bil på parkeringen vid 
Starrkärrs kyrkogård.

Ett stort tack från Clary

Tusen röda rosor till Pamilla Bill som tack för att vi fick vara 
hemma hos dig. Vi vill tacka Suzanne Cederholm för den 
goda maten. Tacka Ale kommun, gamla och nya arbetskam-
rater för blommor och presenter vid vår pensionering.

Birgitta, Kerstin och Laila

Hipp Hipp Hurra!
Vi gratulerar "sjörövarfabbe"

Annika Lindergren
på 50-årsdagen den 1 juni

Marianne B, Ellinor M,
Kerstin P, Monika J, Siv A,

 Ulla R, Ulla J

Bortsprungen
Min kastrerade hankatt Tiger 
är försvunnen! Brun/tigrerad, 
mkt tillgiven. Bor i garn. Vi 
saknar honom!

Ring: 0736 - 87 79 08
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