
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

Presentkort - Resor köpes
Fritidsresor, Solresor, Apollo, 
Ving, Ticket eller Resia. Alla 
valörer av intresse. Ring:
tel. 0735-11 01 04

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)
Färg TV. 42cm bred bildruta. 
32cm hög bildruta. Bra bild. 
300:-
Tel. 0303-74 03 10
el. 0702-68 59 22

Mycket söta kattungar. 
Tre hanar en hona. Rödvit, svart-
vit, svart. Leveransklara. Endast 
till djurvänner. 
Tel. 0303 74 31 11

Dubbelsäng med nattygsbord
Pris: 2500:-
tel. 0707-57 50 69

Honungsslunga, handdriven.
tel. 0735-86 82 33

Renrasiga SHIH-TZU valpar. 
Till salu, uppväxta i hemmiljö. 
Lödöse
tel. 0703-72 47 81

UTHYRES

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

2:a i Surte, andrahandskontr.
Centr bel nära hpl/affärer. Ute-
plats i skyddat västerläge, golv-
värme, diskm. Carport finns 
(230/mån). Hyra 5982,- ex hush-
el/carport. Uth fr 1/9 tills vidare. 
Djur & rökfri. Ref erfordras.
tel. 031-98 02 26
el. 0703-04 72 26
eliza.nolfalk@telia.com

Nybyggt 2-våningshus, en lgh 
3rok, en lgh 2rok i Alafors. Stor 
tomt med fin utsikt nära sjö. 
Uthyres omgående.
tel. 0735-86 82 33

Lägenhet i Älvängen på 112 kvm 
i 2 familjshus uthyres till rök-
fritt par eller mindre familj med 
ordnad ekonomi. Lägenheten 
har en öppen planlösning, två 
sovrum, kök samt vardagsrum. 
generös uteplats med stenbe-

läggning och vattenfontän. Ring 
Jim vid förfrågan eller för vis-
ning:
tel. 0709-73 49 90

SÖKES

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

Sökes garage/lokal ca 25kvm. 
Renovering av möbler / ej sprut-
lack.
tel. 0738-70 27 96

ÖVRIGT

Livsstilsmässa den 13-14 aug.
Backamo Lägerplats, Ljungskile
Lörd. 10-23. Sönd. 10-16.
Läs mer på
 www.andhämtning.nu 

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30.
15/6, 15/7, 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. 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

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

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

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

Hjälp med att bygga? Byte till 
energieffektivare fönster. 
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. Moms-
registrerad 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, 
företag eller privat. Beställ som 
engångsputs eller löpande års-
abonnering.  Lång erfarenhet, 
F-skatt.
tel. 0735-83 09 53 Uno

Valpkurs. Veterinär värk-
stan erbjuder i samarbete med 
Hundkonsult i Väst, valpkurs för 
valpar från 3 månaders ålder. 
Start under försommaren. Fåtal 
platser kvar. Boka även plats 
för höstens kurser: Grund-, fort-
sättnings-, tävlings- kurser, 
privat träning. Kurserna bedrivs 
på inhägnat område, agility-
bana finns. Vi erbjuder även 
problemshundskonsultationer. 
Ex hundaggressivitet, problem 
med att lämnas ensam hemma 
mm. Utbildad instruktör. Mång-
årig erfarenhet.
www.veterinarvarkstan.se
tel. 0735-00 70 78

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

Bli sommarfin hos MM's 
naglar i Alafors!
• Naglar
• Ansiktsbehandligar
• Vaxning
Se hemsida, mmsnaglar.se
tel. 0707-43 43 09
Även presentkort

Sommarens snyggaste naglar 
gör du i Nödinge hos Kikkis 
Naglar. Bra pris!
tel. 0736-81 48 26

Allt inom trädfällning och 
undanröjning. Stort som smått.
Låga priser.
F-skatt & försäkring.
tel. 0765-76 17 29

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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Vår pigga solstråle
Alicia Wahlström
fyller 4 år den 17 juni

Många grattiskramar från
Mamma, Pappa, Alexander, 

Mormor och Morfar

Hjärtligt grattis på era 
födelsedagar önskar 
Mamma o Svärmor

i Norrköping

Grattis
Tobias Ryden

på 15 årsdagen 2/7
önskar

Mormor, Morfar, Anders

Grattis
Olivia

på din 1-årsdag den 17 juni
Kramar från

Mormor & Morfar

Födda

Jasmine blev storasyster
 11 maj. Välkommen

Emileo
Vi älskar er

Pussar och kramar
Magnus & Åsa Lindgren

Vår lilla snuttgurka
Ebba

föddes 30/3-11 på 
Mölndals BB. 

Tack Veronica & Markus 
för vårt underbara 

lilla barnbarn.
Christina & Ove Eliasson

Hjärtligt tack för all upp-
vaktning på min 70 årsdag.

Kenneth Andersson, Alafors

Ett stort tack till alla våra 
sponsorer: Eka, Team Spor-
tia, Lilla salongen, Bohus 
diversehandel, Göteborgs 
kex och föräldrar som 
hjälpte oss att fira fritids-
hemmets dag 10/5.
Barn och personal på Bohus fritidshem

Stort tack till den person 
som lämnade in min kamera 
till ica kvantum Nödinge.

Kram från tacksam

Tack

Veckans ros 
Veckans ros vill jag ge mina 
flickor Carina och Susanne 
med fam. För att de ordnade 
en så fin fest för mig på min 
födelsedag.

Mamma Maj

Till Stig & Majsan, PRO 
Ale Norra. För ett trevligt 
bemötande på vår hem-
liga resa. Stort tack för en 
underbar dag.

"Vi på caféet"

Till den ärliga person som lämnade in min plånbok på Sta-
toil som jag glömde på toaletten to 9 juni. Hoppas du själv 
belönas med samma ärlighet i framtiden. Tack även ni på 
Statoil som tog er besväret att leta upp mig.

"Tacksam statiolbesökare"

Till Stig o Maj-Britt för den 
trevliga resan till Skåne som 
ni ordnade fint för oss.

Mycket nöjda PRO-are

Till världens bästa söndags-
bud på Nödingefilialen!
Som hjälpte mig när jag var 
sen i söndags den 5/6.

MVH, Titti!!!

Till Dr. Kerstin Alerås och hela hennes team, speciellt psy-
koterapeuten Anette på Bohuspraktiken. Med tillgänglig-
het, skicklighet och empati visar Ni hur en vårdcentral skall 
fungera, när den är som bäst!

"Tacksam Patient"

X:tra arbete
Finnes: Medelålders 
ansvarsfull kvinna som 
söker ett x:tra arbete varan-
nan helg. Kan även arbeta 
kvällstid varannan vecka. 
Om intresse finns, så maila 
mig!

xtraarbete@hotmail.com

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Gunnel Larsson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen men bestämt.

Gösta Hessfelt
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