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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 fr. 100 - 30000:- 
kont. Allt av intresse. äv. 
Husvagn. Hämtas. 
tel. 0303-22 30 62
el. 0737-42 90 92

Bilar och Lätta Lastbilar 
köpes. Allt av intresse. 
Hämtas. 
tel. 0707-53 61 77

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

SÄLJES
Blandved i 3 meters längd.
tel. 0303-33 72 39 kvällar

Volvo 745 -90 30.000 mil, 
vinter- och sommarhjul, 
motorvärmare, drag. 10.000:-
tel. 0736-76 51 57

VED för nästa vinter. Tid att 

hugga nu. Vi kan leverera 
helved till er.
tel. 0707-33 00 80

Slalomskidor Rossignol + 
slalompjäxor strlk 42-43 
Endast 500:- Ring Tomas
tel. 0705-68 01 93

SÖKES
Söker någon som kan passa 
en dvärgschnauser ibland i 
Bohus.
tel. 031-26 44 15 Kurt

Ensamstående kvinna söker 
hus eller lägenhet. Goda refe-
renser finnes.
tel. 0762-07 77 26

Äldre par som skall sälja sitt 
hus söker två- eller trerums-
lägenhet med hyresrätt/
bostadsrätt i Älvängen.
tel. 0303-74 86 25

UTHYRES
Industrilokal – Älvvägen
147 kvm, varav 63 kvm kontor
tel. 0303-20 60 35           
Ytterbygg

ÖVRIGT
Stall eller stallplatser 
centralt i Alafors.
tel. 0709-25 52 41

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

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

GRATTIS

All uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Ingvar Andersson

Här på berget 
i vårt gula hus, 

räknar Johan i dagarna 
på tårtan, till 40 ljus. 
Hipphipp-o-kram!

Erik, Mattias & Soile

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

Grattis 
Joel 

på 8-årsdagen 
önskar 

Mamma, Pappa och Åke

Världens bästa coach
Benny Sjöholm

40 år 24 Mars.
Grattis från 

Flickor 92 i Ale HF

Uppvaktning
Jag firar min 70-årsdag med 
öppet hus i Alvhems Klubb-
lokal den 24/3 med början 
kl. 16.00. Istället för ev. per-
sonlig uppvaktning skulle en 
gåva till Alvhems IK:s ung-
domssektion (ny fritidsgård) 
komma till stor glädje.

Roland Wall

Ett varmt tack till min man, 
mina barn med respektive, 
barnbarn, syster, vänner 
och grannar för alla vackra 
blommor, besök på sjukhu-
set och i hemmet under min 
sjuktid. Det värmer mitt 
hjärta att ni är så omtänk-
samma.
Stor kram till er alla!

Birgitta Tamnes

Benny
Nu när Du fyller fyrtio år

så blir det kanske så 
att Du förstår

att det viktigaste i livet 
är att ge kärleken plats

och inte att få 
en ny hylsnyckelsats

Grattis från 
Storfamiljen Sjöholm/Kjellberg

Grattis våran älskling 
Sebastian 

på 4-årsdagen 30 mars
önskar

Mamma, Pappa & Elin

Grattis världens bästa
Gustav Häger

som fyller 9 år den 25 mars!
Önskar

Mamma, pappa & Amilia

Tack, för blommor och 
presenter av olika slag som 
gjorde mig gladpå min 
födelsedag. 
"Festfixarna" Ni är verkli-
gen bra på att göra lyckade 
fester! Och resten av glädjen
ordnade våra gäster.

Marianne Johansson
Skepplanda

Vi vill gärna gratta
Emelie Rundberg 

på 20-årsdagen 23 mars
Vi som grattar är

Mormor & Morfar i Kareby
och hela hennes familj i Nol

Grattis
Malin

på din 14-årsdag 25/3
Hoppas du får en fin solresa

Många kramar från
Farmor & Göran

Grattis
Ann-Sofie Andreasson

Nödinge, till fritest 3
Lycka till 

önskar Morfar med familj

Grattis
Kenneth

som fyller 65 år 28/3
Nu blir du pensionär 

på riktigt
Bastuklubben

Vill vi ge till festarrangö-
rerna Marie, Ulf, Laila & 
Fredrik för en mycket lyckad 
vårfest i Nol.
Tack, säger vi som fick komma!

Veckans rosor vill vi ge till 
Ica Kvantum Nödinge för 
att vi får ha våra insamlings-
bössor i kassorna. Vi vill 
också ge rosor till Er som 
lägger en slant i bössorna.

Ale Lions

Välkommen till friskvårds-
terapeut Karen Barria.
Ale Torg 16 Nödinge
Mobiltelefonnr: 0761-08 87 08

Övrigt

Grattis 
Sofia

På 15-årsdagen den 26 mars
Kramar 

Mamma & Pappa


