
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt dödsbon.
tel. 0322-107 79

el. 0705-95 79 00

Bilar köpes fr. 500-50000-kont. 
Allt av intresse. Äv. husvagn. 
Skåpbil. Hämtas
tel. 0303-22 30 62
el. 0737-42 90 92
el. 0732-49 85 16

Ved köpes privat. Kan hämta 
själv. Gärna ett par kubikmeter 
men även mindre av intresse.
tel. 0705-67 54 44

SÄLJES

Utbyte av köksluckor. 
Marknadens bästa priser.
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

UTHYRES

Fritidshus uthyres i Härjeda-
len. 8 bäddar. 10 min till Björnrike 
skidanläggning. Lörd - Lörd.
tel. 031-98 37 04
Bodil

SÖKES

Anställning sökes av man 45 

år. Har ABECDE-körkort. Chauf-
för, butik, montering eller annat. 
Hel/deltid. Anställningsstöd kan 
ev lösas.
tel. 0705-67 54 44

ÖVRIGT

Snyggaste naglarna gör du i 
Nödinge hos Kikkis naglar. Bra 
pris.
tel. 0736-81 48 26

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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Fönsterputs? Abonnera på 
utvändig fönsterputs. Avdrag för 
hushållsnära tjänster. F-skatt. 
KCAB.
tel. 0709-32 44 59 Kent

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

Husmålning halva priset! 
ROT-avdraget betalar resten. 
Sista året? Hög kvalitet, låga 
priser.
tel. 0730-27 06 50

Bokföringshjälp?
Löpande bokföring, momsre-
dovisning, löner, bokslut samt 
deklarationer. Innehar F-skatt 
sedel. ME Consult bokföring KB.
tel. 0703-00 16 46

STÄD
Passa på att utnyttja avdrag på 
hushållsnära tjänster. Flyttstäd, 
veckostäd, storstäd, byggstäd, 
kontorsstäd, trappstäd, fönster-
puts m.m. Goda referenser kan 
anges. Innehar F-skattsedel. 
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Minigrävare - Minidumper
Uthyres. Från 2 till 16 ton.
tel. 0705-22 08 32
el. 0303-33 75 45

Service el hushållsmaski-
ner, spis, alla fabrikat. Jour, lång 
vana, lågpris, fri resa. Spara 
annonsen. Ring för råd eller rep.
tel. 070-658 20 29

Hyr65plus.se
Hyr en pensionär av oss!
Snöskottning, bygg, måleri, 
golv, el-behörighet, städ, träd-
gård. Ring:
tel. 0738-14 04 57

Hyr65plus.se söker seniorer 
inom snickeri, målning, murning 
och trädgård mm. Ring:
tel. 0738-14 04 57

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, Dräne-
ringar.
Trädfällning, Beskärning av Träd 
o Buskar.
Nyanläggning och Höststäd av Er 
Trädgård.
Tel. 0768-81 60 10

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

Totalentrepenad
Allt inom bygg, vvs och värme-
pumpar till fasta bra priser. Ring 
för rådgivning. Fri offert.
tel. 0303-91 337
el. 0709-39 71 70
VML Rotpartner
www.vmlrotpartner.se

Rebbens Städservice AB
Hushållsnära tjänster.
Privat & Företag.
Alla priser på privata tjänster 
inkl. RUT avdrag.
Tel. 0303-74 70 02
el. 0703-65 66 24

Veterinär Värkstan och Hund-
konsult i Väst erbjuder
Hundkurser och problemhunds 
konsultationer i Nödinge med 
omnejd. Rullande kursstart var 
6:e vecka. Kurserna bedrivs 
inomhus under vinter/vår. Täv-
lingslydnadskurs, valpkurs, all-
mänlydnadskurs. Enskild trä-
ning eller problemhundskonsul-
tationer. Utbildad SBK instruk-
tör samt tävlingsförare sedan 
22 år. Erfarenhet av tjänste-
hundsutbildning. Utbildad pro-
blemhundsinstruktör. För upp-
födare erbjuder vi även hembe-
siktningar av valp/kattungekul-
lar. Kontakta oss för mer infor-
mation. F-skatt bevis.
Tel. 0735-00 70 78
www.veterinarvarkstan.se

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdra-
get. Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
0705-92 37 15
0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Framkall dina digitala bilder 
över nätet och hämta ut bil-
derna hos oss. Öppet må-fr 10-18; 
lö 10-13. Bomans Foto, Nytorget 
, Kungälv. 
tel. 0303-21 11 51
www.bomansfoto.se

Nu rabatterar vi ut våra åter-
stående platser på våran popu-
lära familjeskidresa med mycket 
gemenskap till Österrike och 
Bagdastein v 7.
tel. 0706-97 25 00
Lars Alerås

Sluta stressa 2011?
Sänk Din inre spänning och må 
bättre.Kursstart, Aktiv avspän-
ning 3 gånger varannan vecka
Start ons 2 febr, tis 8 febr kl 17, 
cd ingår i kursen.
Läs gärna mer på 
www.laraochhalsa.se
maia Alverby, Lära och Hälsa 
tel. 0303-12 195 
Mejl: info@laraochhalsa.com 
Vi tar emot Friksvårdsku-
ponger

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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Vigda 

Anna Oscarsson
och

Robert Lucchesi
Vigdes 21 augusti 2010

i Skepplanda kyrka.
Tack alla för en

oförglömlig dag!

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Nancy Andersson

Grattis
Ebba

10 år 2011-01-11
Stor kram från

Mormor & Morfar
Vi älskar dig

Grattis
Emmy

på 7-årsdagen 20/1
Stor kram från

Farmor & Farfar

Partypinglan "Fisen" på 
Kyrkbacken har fyllt 20

grannarna ber att få gratta i 
efterskott

Grattis 
Susanne Eriksson

på 26-årsdagen
den 21 januari!

"Skapa dig den bästa dagen!"
Önskar Kurrarna

Grattis
vår älskling

Philip
som fyller 16 år 21/1

Mamma, Hampus, Mikaela
Mormor & Morfar

Grattis våran goe kille
Peter Landin
på din 6-årsdag 
den 18/1 2011

Många grattiskramar från
Mamma, Pappa, Yerker, 
Ricky, Martin, Robin & 

Mormor

Den 21/1 blir det fest 
och yra

Lars-Inge Andersson
fyller 64.

Grattis önskar släktingarna

Grattis
My

på din 18-årsdag
önskar kusinerna...

Veckans ros 
Ett jättestort fång med rosor till alla er som sysslar med 
snöröjning på olika sätt! Tack för att ni finns, och kämpar 
dygnet runt för att alla vi andra ska kunna ta oss fram!

Fam. Hylén i Surte

Födda

Födda

Välkommen vår 
älskade son

Shaihn
som är född 6:e november

5140g, 56cm. Tack Borås BB
önskar dina syskon Emil, 
Anton, Hampus, Wil-

liam, Alexander & Charlie. 
Mamma & Pappa

Det blev som vi ville
vår tredje kille

Välkommen till världen
Troj

Loke & Viggos lillebror
Mathias Abrahamsson

Maria Sjögren
NÄL 5/11-10

Tack till bm. Juanita Bjursell

Till Älvängens hemtjänst 
på vilket sätt de tar hand 
om våra gamla och även 
kommunens policy för vår 
äldrevård.

Tatjana & Kjell Brattfors

...till Rickard Forsberg och 
Lennart Zackrisson i Alafors 
som kom till undsättning i 
den sena kvällstimmen när 
jag glidit av vägen.

Tacksam bilist
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