
KÖPES
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 100-30000:- kont.

Allt av intresse. äv. Husvagn. 
Hämtas. tel. 0303-22 30 62
el. 0737-42 90 92

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

Skrotbilar hämtas gratis!
Bra betalt.
tel. 0704-27 98 09 -Lars

SÄLJES
Vinter och sommardäck
tel. 070-578 30 45 Ef. 13.00

Fin hög furubyrå. 7 st lådor. 
pris: 300 kr. Snygg massiv 
sänggavel i furu, mycket 
rejäl. Pris: 300 kr. Mycket ele-
gant damkappa i skinn med 
mockadetaljer str. 42. Välv. 
Pris: 500 kr.
tel. 0303-74 07 92

Fin bostadsrätt i Surte. 3:a 
om 78kvm centralt. Nyren. 
kök & badrum. Balk. hiss. 
Prisbud: 
tel. 0708-69 79 59 Thomas

Hörnskåp i furu 400 kr. Liten 

vit byrå, H 60cm B 60cm D 
40cm, 150 kr. Skrivbord, 2 
röda hurtsar, en med lådor, 
en med dörr samt skiva, mör-
kare trä. 60x160.
tel. 070-204 76 14

ÖNSKAS HYRA
Liten Lgh eller Rum önskas 
hyra snarast i Ale av rökfri 
47-årig man.
tel. 0735-67 60 11

Skötsam önskar hyra hus 
eller lägenhet. Goda referen-
ser finnes.
tel. 0762-07 77 26

ÖVRIGT
Snöslunga Bortskänkes
tel. 0303-74 28 98
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Bokföring, bokslut och 
deklarationer.
tel. 0303-74 80 55

PEBE KAKEL
Kakel, klinker, värmegolv, 
laminat, mindre snickeriarbeten 
och mattläggning. 30 års erf.
tel. 0322-470 66 (Livered)
tel. 0707-31 28 74

GRATTIS

Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 
Skicka kupongen, så att den är oss tillhanda
senast onsdag kl. 12, tillsammans med jämna pengar till...
Alekuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, fax eller e-mail.

Text:

Prylbörsen (40:-)

Grattis (100:-)Övrigt (40:-)

Vigsel (100:-)

Bilreparationer • Service • Oljebyte
                  4-hjulsinställningar

Hålstensv. 4 • Älvängen • 0303-74 65 60 

DÄCK!

Våra Öppettider är:
Mån-Tors 8-17 • Ons 8-18 • Fre 8-16

Avgassystem till de flesta bilar!            
                        2 års garanti

KANONPRISER PÅKANONPRISER PÅ

SÄLJES

KÖPES

UTHYRES

Ö HYRA

SÖKES

ÖVRIGT

För 40 kronor kan du som privat per son annonsera under den här vinjetten. Beloppet i jämna peng ar tillsam-
mans med beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast onsdag, till följande adress: 

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.

Överraska
med en annons!

Nytt kök måste inte kosta skjortan. 
Tillverkning utbytesluckor. Renov. 
av gamla luckor och innedörrar. 
Dekorfräsning. Sprutmålning 
möbler. tel. 0302-438 01 
www.mickeskoksmakeri.se

Service el hushållsmaskiner, spis, 
alla fabrikat.
Jour, lång vana, lågpris, fri resa.
Spara annonsen.
Ring för råd eller rep.
tel. 070-658 20 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 onsdag. 
Märk kuvertet med "Familj"
Vid fakturering tillkommer en 
administrationsavgift på 35 kr.

Köper • Byter • 
Säljer bilar

Ring
0303-960 96

Bättre bil i Nödinge

Datorhjälp på plats. Virussanering, 
uppkoppling till internet,
installation av programvara,
seg dator eller totalkrasch,
ominstallation, utbildning,
optimering av hårddisk.
tel. 076-245 33 44 Tomas
www.datorhjalp.nu

Är dina vapen i ordning inför 
jakten? Lämna in dem för över-
syn och rengöring  hos Hålanda 
Vapenservice! Ett vapen 700 kr, 
två för 1 200 kr. Inlämning leve-
rans måndagar kl 14-20. Ring före.
tel. 0739-53 28 11
Per Karlsson

EKA Fönsterputsning KB
Allt inom fönsterputsning utföres. 
Mångårig erfarenhet 
F-skatt finnes.
tel. 0704-42 61 53 
el. 0762-20 12 29

ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr  

Herbalife – naturlig näring. Gå 
ner i vikt & må bra.
Personlig rådgivning & upp-
följning.
www.braform.nu
Kod: leko
Lena Korsbo
tel. 0303-23 55 50

Svantes Bilservice. 
Bilreparationer & Service. 
Alla märken, humana priser.
Grönnäs, Skepplanda.
tel. 0706-47 55 29

Grattis vår solstråle
Malin

3 år 11 februari
Kramar från

Mormor & Morfar

Ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligt. Lilly Holmqvist

Grattis 
Linda

på 9-årsdagen
den 28 januari
Kramar från

Mamma och Pappa

Grattis
Robin

2 år 4 februari
Våran coola kille!

Kramar från
Mamma, Pappa

Collin & Leo

Grattis till våran
Isabella

som fyller 7 år den 11 feb
önskar

Mamma, Pappa & Victoria

Vår solstråle
Ellen

Grattis på din 3-årsdag
11 februari

önskar
Farmor, Morfar & Mormor

Veckans ros till innehavarna 
av Ale Bygg & Snickeri och 
Älvängens Glasmästeri för 
stor hjälpsamhet & glatt 
humör i samband med vår 
reparation och "olycka".

Tacksamma kunder i Bohus

Veckans ros till Älvängens 
vårdcentral för soffan och 
leksakerna ni skänkte till 
Alkottens förskola. Tusen 
tack. 

Personalen

Veckans finaste ros vill jag ge 
till min dagmamma Elinor 
Börjesson. Hon ställer alltid 
upp och är världens snäll-
laste. Du är bäst Elinor. 

Kram från Tilda

Grattis vår buspojke
Adam Nilsson

på 2-årsdagen
önskar

Mormor, Anna & Martin

Grattis våran lilla
"mini Birger"

på 1-årsdagen 10/2
önskar

Mamma & Pappa

Vi vill gratulera våra härliga 
killar på födelsedagen!
Daniel 3 år 11/2 &
Stefan 7 år 17/2 &
Robin som skulle 

fylllt 8 år 22/2
Grattis! kramar från

Mamma & Pappa
storasyster Sanna

16/2 50 år jag skall fylla
Då vill jag dansa
och bli hyllad.

Ring och boka tid.
0730-66 54 80

Helen Gustavsson

Veckans ros vill jag ge mina 
föräldrar Rigmor & Kris-
ter. Tack för all hjälp i min 
lägenhet. Ni är bäst. Jag 
älskar er av hela mitt hjärta.

Kramisar, Helen

Jag hjälper dig med det mesta! 
Röjning i skog och mark. Målning, 
tapetsering, mindre snickerijobb. 
Reparerar små och stora maskiner. 
Svets, smide. Kanske hjälp med 
flytten? Det mesta går att lösa!
tel. 0706-33 82 68  Mikael

Tack till alla som hörde 
av sig angående vår bort-
sprungna hund som för-
svann under nyår. Den vita 
hunden återfanns välbehål-
len i Uspastorp 1/2 tack vare 
alla som hörde av sig och 
hjälpte till!

Denna gången var det lilla 
Erik 

som bodde där inne.
Välkommen våran älskade son

Alvas lillebror
Emilia Kildén

Christer Andersen
Mölndals BB 26/1 -07
Tack till bm Kristina 

Törnqvist -du är guld värd

Snart fyller han 40
Ingen bugar, skrattar och 
bockar som Kjellberg!

På den stora dagen är det 
därför fler än världens 
alla brasilianskor som 

kommer på besök.
Håll kaffet och tejpen redo.

Självinbjudna gäster 
13 mars 2007

Grattis på födelsedagen och 
till körkortet Marcus.

Tack för hjälpen Farfar, 
utan dig hade det aldrig 

gått vägen...


