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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

Beg. dam eller herrcykel 
köpes. Växlar ej nödvändigt 
bara den är funktionsduglig.
tel. 0704-53 69 40

SÄLJES

4 sommardäck, en månad 
gamla, säljes för 1500:- (halva 
priset). Jättefina däck, men 
bilens motor har skurit. 185 65 
R15, passar Ford Mondeo '94.
tel. 0708-15 79 02

Skinngrupp 3,2,1, oxblod, 

4000:-. Nyrokoko matsalsbord, 
4 stolar, 3500:-. Säng och mad-
rass, br 420, som ny, 3500:- har 
kostat 6500. Div: stolar, klockor, 
lampor, grammofon, tv bord, 
sekretär.
tel. 0739-85 48 02

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

Kanot (canadensare). Hämt-
pris, 1500:-. Finns vid holme-
vattnet, Hålanda. Spegeldörrar i 
furu 2 st med karmar, ej tryckim. 
Dörrmått b 70cm. Hämtpris 
500:- för båda.
Tel. 0736-34 66 79

Brittiskt korthår. Kattungar 
chokladspotted, choklad, svart-
spotted. Honor och hanar. 
Sverak reg med stamtavla. Chip. 
Vacc. Vet. besikt. Flyttklara vid 
midsommar. 6000:-

Tel. 0735-06 10 01

UTHYRES

Husbil uth! 5,50 m lång. TV, 
Stereo, cykelställ, dusch, mikro-, 
ugns- & grillkomb. 5000 :- / v, 
2000:- dep. Mkt fin! GBG omnejd
tel. 0704-87 19 45

Lägenhet i Älvängen på 112 kvm 
i 2 familjshus uthyres till rökfritt 
par el. mindre familj med ordnad 
ekonomi. Lägenheten har en 
öppen planlösning, två sovrum, 
kök samt vardagsrum. Generös 
uteplats med stenbeläggning och 
vattenfontän. Ring Jim vid för-
frågan eller för visning:
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

Hej, trevlig kille från GBG 
som söker tjejer som vill prata 
i telefon sedan träffas. Intr. bio, 
musik, dans, kläder, träning 
m.m. Kram Peter 38 år, Göteborg
tel. 0760-35 92 95

ÖVRIGT

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

El-orgel något defekt. Bort-
skänkes. 
tel. 0303-966 33
el. 0700-21 48 19

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

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 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

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

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 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, 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 platser 
kvar. Boka även plats för höstens 
kurser: Grund-, fortsättnings-, täv-
lings- kurser, privat träning. Kur-
serna bedrivs på inhägnat område, 
agilitybana finns. Vi erbjuder även 
problemshundskonsultationer. Ex 
hundaggressivitet, problem med 
att lämnas ensam hemma mm. 
Utbildad instruktör. Mångårig erfa-
renhet.
www.veterinarvarkstan.se
tel. 0735-00 70 78

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

Bli sommarfin hos MM's naglar 
i Alafors!
• Naglar
• Ansiktsbehandligar
• Vaxning
Se hemsida, mmsnaglar.se
tel. 0707-13 43 09
Även presentkort

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

Hyr minigrävare. Dränera eller 
ordna trädgården. http://outside-
hurtig01.dyndns.org/firma
tel. 0705-52 05 20

Alafors Brodyr & Design. Maskin-
brodyr utföres på det mesta av 
textil. Ger en hållbar och ele-
gant märkning. Kläder, häst-
täcken, väskor, kepsar, handdu-
kar, gardiner, dopklänningar mm. 
Stort utbud av mönster och typ-
snitt finns eller kom med egen 
logga/design. Fina och unika pre-
senter! Eller bara för att skämma 
bort dig själv! Vi servar både före-
tag, föreningar och privatperso-
ner. Besök vår hemsida för utbud 
och mer info.
www.alaforsbrodyr.se
info@alaforsbrodyr.se
tel. 0722-02 06 07

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 våran älskade

Rasmus
som fyller 5 år den 23 juni

önskar
Farmor, Farfar, Emma och 

Gammelmorfar

Grattis!
Vår älskade 
Pernilla

som fyller 40 år 26/6
önskar

Jonas o Hannele
Mamma o Pappa
Philip o Hampus

Jenny o Emil

Våran solstråle
Juni Beijer

Fyller 1 år den 22:a
Grattis

Pussar och kramar
Farmor och Farfar Bernt

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

Vigda 

Elisabeth Andersson &
Mikael Berndtsson
Starrkärr 28 maj 2011

Tack alla Ni underbara för 
att våran dag blev fantastisk.

(Foto: Maria Zetterlund)

Evelina Lidman
14 år 21 juni

Grattis önskar
kusin Marwin och
hela tjocka släkten

Grattis
Signe

1 år 23/6 - 2011
Vårt mirakel
Vi älskar dig

Mamma, Pappa 
& stolt storebror

Grattis älskade
Gustav

2 år den 16 juni
Önskar

Farmor, mormor & morfar

Födda

23/6 -2010 kom vår
Signe

Tre månader tidig, 
1 kg lätt och 34 cm lång.

En dag i taget och gå i tro.
Lina & Fredric Edfeldt

& storebror Alvin

ETT STORT TACK till ICA Supermarket-Älvängen, Ica 
Kvantum-Nödinge och Tempo-Nol för sponsringen till 
"Hästens Dag" den 19/6 !!! Östergårds Ridklubb (ÖRK) 
Alafors.                               Östergårds Ridklubb (ÖRK) Alafors

Tack

Veckans ris 
Veckans ris vill vi ge TS 
Mureri som inte färdig-
ställer påbörjat och betalt 
arbete. Vi trodde i vår enfald 
att vi kunde lita på dig så vi 
betalade för ännu ej utfört 
arbete.             "Grundlurade"
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