
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: 32 000:-
tel. 0706-95 48 17
el. 0303-22 99 44 (kväll)

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

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

Vi säljer vår ljusa, fräscha 
tvåa i Bohus, Sörgården. Boyta, 
69 kvm med klädkammare. 
Vån 5/5. Hiss finnes. Intresse-
rad, ring:
tel. 0705-69 33 40
Peter Svensson

Elgolfvagn. Hill Billy Terrain. Har 
använts 2 säsonger. 2000:-
tel. 0303-74 24 42

UTHYRES

Kontor uthyres på Älvvägen 9 
(bredvid Jysk). 49kvm. Nymålat 

och fräscht.
tel. 0303-20 60 35
www.ytterbygg.se

Ö HYRA

4 rum i Älvängen alt. Nödinge 
hyres. Bytes ev mot hus m 5 rum 
och kök i Hålanda under ett år. 
Kontakta:
tel. 0708-51 53 79
Cecilia

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

Hej! Trevlig kille från GBG 
söker tjejkompisar som vill 
prata i telefon. Intr. bio, musik, 
dans, kläder, träning, sol o bad, 
resor mm.
tel. 0760-35 92 95

ÖVRIGT

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30.
15/6, 13/8, 12/9, 12/10, 10/11, 10/12. 
Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

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

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

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

Jag heter Maria och jobbar 
som andlig coach. Jag har fått 
äran att arbeta med andevärl-
den. Det jag och mina vänner 
kan göra för dig är att ge dig ett 
litet frö. Om du väljer att plan-
tera det, sköta om det och över-
ösa det med kärlek, kommer du i 
takt med fröets växande att växa 
som människa. JAg tar emot för 
andlig vägledning, healing, tarot-
kort, personlig utveckling, kurser, 
föredrag m.m.
Är du nyfiken på mig och mitt 
arbete så titta in på www.sjat-
tesinnet.se eller ring:
tel. 0732-51 49 70

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

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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Jamie Jonemark

på 1-årsdagen!
Önskar dina stolta systrar 

Fanny och Mimmi,
Mamma och Pappa

Vårat charmtroll
Albin Hellsing

som fyller 1 år den 31 maj
Många grattiskramar från

Mamma & Pappa
Vi älskar dig

Vi vill gratulera
Simon

på hans 16-årsdag den 11/6
önskar

Pappa & Mamma, Farmor

Grattis på 19-årsdagen 
Martin Larsson

den 2 juni 
önskar Alekurirens 

två bästa praktikanter

Vigda 

Niklas Gustafsson och 
Lovisa Kraft

vigdes 22 januari
i Starrkärr Kyrka.

Tack till vår härliga familj 
som gjorde vår bröllopsdag 
på Thorskogs Slott till ett 

varmt minne. 
Vi vill även tacka 
vigselförrättare 

Andreas Pervik som ställde 
upp för oss denna stora dag.

Vi förlovade oss! 
Lördagen den 4 juni 2011

Maria Holl och
 Jan Flodin

Veckans ros 
Veckans ros vill vi ge till: 
Klippstudion, Ica Ale torg, 
Telia, Alebyggen, föräldrar 
och Ljuva hem som spons-
rade oss på förskolans dag.
Stort tack från

Föräldrar, barn och personal 
på Änggårdens förskola

...till Lennart och Kent med 
fruar som bjöd på god mat
och dryck i festlig miljö. Ett 
stort och hjärtligt tack!

Kjell med fru

vill vi ge till bussbolaget 
Nobina för god service när 
vi under vår temavecka, ons-
dagen den 25 maj, åkte till 
och från Kungälv för att se 
på en musikal. Busschauffö-
rerna var fantastiskt trevliga 
och vi passar på att skicka en 
extra ros och en stor kram 
till Ove Andreasson.

Dramagruppen på
Madenskolan genom 
Pia-Marie och Ditti

...till klass 5 A och deras 
lärare Martin Johansson, 
Nolskolan. Ett fång med 
rosor för den fantastiska 
klassresan i Ramsvik. Att 
åka med dessa 20 ungdomar 
var hur kul som helst. Hade 
inte Eva svarat fel på frågan 
om byggnaden i Barcelona 
så hade vi haft 19 poäng. 
Go mama go mama......Tack 
säger vi föräldrar som hade 
turen att kunna åka med er.

Anette, Eva, Jarek & Towa

Veckans ros skall gå till den helt otroliga kvinnan som 
hjälpte oss i lördags förmiddag i Nol 28/5. Kl 10 satt vi i de 
kaosfyllda köerna i Nol vid tempo. Vi hade en sjuk familje-
medlem i bilen och denna kvinna hjälpte oss därifrån så vi 
kom till Kungälv. Glömde fråga vad du hette men du hade 
en grönvit rutig jacka på dig och en kamera på axeln. Kan 
inte tacka dig nog.

Henrik Andersson med familj

Ett stort tack till Bohus förskolans föräldraråd för ett enastå-
ende engagemang kring ett trevligt Förskolans-Dag firande 
och planteringsprojekt! Tack för all hjälp! 

Barn och personal
på Bohus Förskola

Tack

Förlovade
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