
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

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

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

Sym Jet Sport X -08. 220 mil. 
Pris: 9 900:-. Ring för mer info.
Tel. 0706-93 47 15

Labradorvalpar. Svarta. Alla 
SKKS regler uppfylda. Reg, vet 
besikt, vaccinerade, ID märkta. 
Lena Alexandersson
Tel. 033-24 51 13
el. 0736-36 03 65
Grolunds kennel

Bergborrmaskin, "Pionjär". 
4st borr + tjälspett. Pris: 1800 :-. 
Kundvåg Lindels, pris: 300:-.
Tel. 0520-66 80 18

Skinngrupp 3,2,1, oxblod, 
4000:-. Nyrokoko matsalsbord, 4 
stolar, 3500:-. Säng och madrass, 
br 1.20, som ny, 3500:- har kostat 
6500. Div: stolar, klockor, lampor, 
grammofon, tv bord, sekretär.
tel. 0739-85 48 02

Traktor säljes. Massey 
Ferguson 165. Styrservo, bra bat-
teri, nya bromsar, hel hytt med 
värme. Startar alltid lätt! 7355 
tim. 31 250:- inkl moms. Eller bud
tel. 0303-33 84 04
el. 0736-81 47 20

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

Familjevagn, årsm 2008. Adria 
552 UK med våningssäng, 5-6 
pers. Solmarkis, förtält, tv, dvd, 
radio,g rill, utemöbler. Alla hus-
geråd. Uthyres v33-44. Vecko-
vis eller längre. 1 v, 3500:- inkl 
gasol.
Tel. 0735-28 49 96 Leif

Ö HYRA

Lägenhet el hus önskas hyra i 1: 
hand i Kungälv med omnejd.
Endast omöblerat. Maxhyra 
6000 kr. Rök och djurfri. Goda 
referenser
tel. 0702-02 94 65 

Hyra hus. Ensam mamma med 
två döttrar önskar hyra hus 
mellan Nödinge och Skepplanda, 
händig kan fixa mycket själv.
tel. 0704-36 02 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 Göteborg 
som söker tjejer som vill prata 
i telefon sedan träffas. Intr: bio, 
musik, dans, kläder, träning 
m.m. Kram Peter 38 år
Tel. 0760-35 92 95

ÖVRIGT

Livsstilsmässa den 13-14 aug.
Backamo Lägerplats, Ljungskile
Lörd. 10-22. Sönd. 10-16.
Läs mer på
www.andhämtning.nu 

Tá en Titt !
”Vimmelbilder” från vår trev-
liga (o regniga !). Bakluckeloppis 
ligger nu på hemsidan ! Vill du 
sälja själv i Juli eller Augusti ?
www.vastkustloppis.se
tel. 0737-66 86 22 / Lisa

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/video-
band 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 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

Allt inom trädfällning och 
undanröjning. 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. 0705-520 520

Alafors Brodyr & Design. 
Maskinbrodyr utföres på det 
mesta av textil. Ger en hållbar 
och elegant märkning. Kläder, 
hästtäcken, väskor, kepsar, hand-
dukar, gardiner, dopklänningar 
mm. Stort utbud av mönster och 
typsnitt finns eller kom med egen 
logga/design. Fina och unika pre-
senter! Eller bara för att skämma 
bort dig själv! Vi servar både 
företag, föreningar och privat-
personer. Besök vår hemsida för 
utbud och mer info.
www.alaforsbrodyr.se
info@alaforsbrodyr.se
tel. 0722-02 06 07

Hundfixarn
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.
www.hundfixarn.se
tel. 0701-52 21 96

AylaMaria Holistic Care
Öppet för bokning hela somma-
ren, för djurkommunikation
Kika in på hemsidan för vidare 
info.
www.aylamaria.se

Jag arbetar professionellt som 
friskvårdsterapeut sedan -95. 
I sommar mellan 18/7-18/8 erbju-
der jag nya och gamla kunder 
350 kr för behandlingar hos mig. 
Öron & kroppsakupunktur, klas-
sisk massage, healing, fotvård 
och Hotstones +50 kr.
Kontakta Tina i Lödöse:
tel. 0707-42 73 74
www.harmonihalsan.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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7 juli blir
Madeleine

en "sweet sixteen", och är 
den finaste & snällaste tjej. 
Vi önskar Dig en toppen-
dag. Stort grattis från den 

som älskar dig mest.
Puss & Kram

 Mamma, Pappa & Mathias

Joacim "Biffen"
Hylander

Grattas i förskott 
på 16-årsdagen den 17 juli

Pusselipuss från familjen

Grattis
Rasmus

på 2-årsdagen 28/6
Mamma, Pappa, Pontus, 

Amelia, Hampus, 
Farmor, Farfar

Grattis
William

på 15-årsdagen 8/7
Kramar från

Farmor & Farfar

Grattis i förskott älskade
Dhani

4 år 27 juli
önskar

Farmor, Farfar & Anders

Grattis i förskott 
pappas älskling

Dhani
4 år 27/7 -2011

William Möller
2 år 4 augusti

Marcus Möller
4 år 3 juli

Många grattis kramar från Mormor & Morfar

Ett stort tack för all uppvakt-
ning på min 80 årsdag och 
för fin musikunderhållning.

Elsa Martinsson, Björkliden

Ett stort tack till alla som 
uppvaktade mig när jag slu-
tade på Hövägens förskola.

Pensionären Gunvor

Tack för all uppvaktning 
med blomma, presenter och 
överraskningar i samband 
med min pensionering. Jag 
blev jätteglad och kommer 
aldrig att glömma dessa 
dagar. Än en gång, tack alla!

Yvonne Petersson

Tack
Ett stort och hjärtligt tack 
till alla kalasgäster som 
gjorde min 40-årsfest till 
en helt underbar och oför-
glömlig kväll. En ros till 
musikanterna för fantastisk 
underhållning!

Pernilla Fagerholm

Bortsprungen
Våran katt Skräppan är borta. Tigrerad brunrandig med vitt 
och gult. Liten kompakt hona. ID märkt. Försvunnen i 
Kollanda. Snälla ring Kerstin:                          0705-67 04 58

Rättelse
Tidningen ursäktar 
förra veckans publice-
ring av Veckans ris signe-
rad "Grundlurad". Innehål-
let var inte granskat och ett 
företag utpekades felaktigt.

Ansvarig utgivare
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