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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

Bil köpes. 95-08. Allt av 
intresse. Mindre defekter ej 
hinder. ring för snabb smidig 
affär. 
tel. 0762-06 62 58

SÄLJES

Utbyte av köksluckor. 
Marknadens bästa priser.
tel. 0704-10 92 00

el. 0766-33 93 99

Elit balkons borr, nytt - 2000 :-. 
Biltvättapparat, 900:-. Motor-
såg jonsered, 1600:-. Dam cykel 
simono, 600:-. Al fälgar till saab, 
1000:-. Luftgevär, 250:-. Vinter 
Däck till volvo /14, 1000:-. Båtmo-
tor johnson 15 HK, 3000:-. 
tel. 0765-50 93 09

UTHYRES

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

ÖVRIGT

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

Pensionär. Finns Du pigg och 
glad som älskar djur, hundar och 
kan tänka dig någon gång då och 
då hjälpa oss på vår gård. Skriv 
en rad till Alekuriren, Göteborgsv 
94, 446 33 Älvängen.
Märk "DJURVÄN"

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

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

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

Gör en canvastavla av din 
bästa bild från 350:- .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
0705-92 37 15
0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

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

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

Sluta stressa?
Sänk Din inre spänning och 
må bättre. Aktiv avspänning 3 
gånger varannan vecka.
Kursstart  tisd 1 febr FULLBOKAD
Ny kursstart tis 22 febr kl 17  
+ ons  9 febr  kl 17 Cd ingår i 
kursen.
maia Alverby Lära och Hälsa 
tel. 0303 121 95
Läs gärna mer på 
www.laraochhalsa.com
mail: info@laraochhalsa.com 
Vi tar emot Friskvårdsku-
ponger

Lekvalls Hundpensionat
Litet familjärt i lantlig miljö. 
Sköna skogspromenader i skog 
och mark. Ring Annika för mer 
info.
tel. 0703-36 97 52
www.lekvallshundpensionat.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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Vem känner du
som snart fyller år?

Ett stort grattis 
till våran älskade

Lina
på 3-årsdagen den 29/1

önskar
Mamma, Pappa, Carro, Claes

Grattis till 
Carro 13 år & Claes 11 år

Grattis våran älskade
Lina

som fyllde 3 år den 29/1
Många grattiskramar

Farmor & Farfar

Grattis
Leia

på 1-årsdagen 3/2
önskar

Mamma & Pappa

Grattis
Rickard

på 8-årsdagen
den 3 februari

Stora kramisar från
Andre, Mamma & Pappa 

& alla djuren

Sofie Kornesjö
Nödinge

Fyller 10 år den 7/2
Många grattiskramar från

Farmor

Grattis till vårt 
lilla charmtroll

Leia
på sin 1-årsdag den 3/2

från
Mormor & Morfar

Peter & Malin

Vi vill gratulera
vår älskade solstråle

Alexander Ekberg
på 3-årsdagen den 1 februari!

Massor av kramar från
Jacob, Mamma & Pappa

Grattis!
William Tunell

9 år 1/2-11
önskar

Mamma, Pappa, Maja, 
Sandra & Mikaela

KRAM!

Veckans ros 
Till Tempo i Skepplanda
som ger all överbliven frukt 
mm till alla djuren i skogen.

...till Forsvallens planskö-
tare, Roy och Jerry,
som trots vintervädret 
lyckas hålla grusplanen
i träningsdugligt skick. Tack 
för ett bra jobb!

Spelare och ledare i SBTK

Den största rosenbukett till 
Jan Forsman. Stort tack.

Ingrid

Veckans ros till Marita 
på Folkets hus i Nol som 
hjälpte oss att arrangera vår 
shackturnering.

Klass 4A och 4B
på nolskolan

De vackraste rosor vill jag 
ge Er alla, arbetskamrater 
och chefer, från förr och nu. 
Ni gjorde min avslutning på 
arbetslivet inför pensione-
ring till roliga och härliga 
upplevelser. Som besök på 

aktivitetsgården Ärstad, 
hemma hos Maarit och på 
restaurang Taras. Samt till 
släkt och vänner för blom-
mor och goa presenter.

Tack och Kram
Marianne Andersson, Alafors

Veckans ris 
Till er som sysselsätter er 
med att göra inbrott och 
fördärva andras bilar i Wet-
terström hage. Skaffa er 
ett jobb och köp era prylar 
själva istället för att stjäla 
av andra! Man "snor" inte 
från andra! Vilket ni borde 

fått lära er redan som barn. 
Skulle ni själva vilja att 
någon stal och fördärvade 
er egendom? Knappast! 
Skamligt är ordet! För ett 
bättre samhälle, skärp er och 
tänk till!
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