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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
Tomt med gammalt hus norr 
om Älvängen säljes.
tel. 0706-34 11 45

Labrador/Golden T:070326 

4000:- vacc. vetb. chipp vid 
leveransv. 21. Tingas m. hand-
penning.
tel. 0520-65 04 26
el. 0704-62 65 60

Loftsäng, Ikea, Tromsö, 
140x200cm. Fräsch madrass, 
c:a 16cm tjock. Ikea hörn-
soffa, oxblodsfärg, beg.
tel. 031-51 29 17 Ebba

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

ÖNSKAS HYRA
Hyresrätt alt. inneboende/
delat boende med egen 
ingång och pentry, sökes 
snarast som möjligt, av rökfri 
och skötsam kille. OBS! Akut 
p.g.a. nytt jobb. Allt runt 
Älvängen med omnejd är av 
intresse. /Joakim
tel. 0735-33 86 38

Liten enkel stuga för året-
runt boende önskas hyra i 
södra eller mellersta Ale. 
Lantligt läge nära till affärer 
och västtrafik.
tel. 070-38 86 693

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

Grattis vårat lilla charmtroll
Maja Mollington

på din 1-årsdag
önskar

Mamma, Pappa, 
Mormor & moster Alice

Louise Romberg
Grattis du får
till dina 9 år

Den 16:e maj du fyller
och du vår tillvaro förgyller

Grattis från
Mormor & Morfar, 

Mamma, Pappa & Rickard

Cristell Alves Duarte
och

Kimmo Koivisto
"I hemmets dusch"

28/4 -07

40-årig bröllopsdag
Vi gratulerar våra föräldrar

Eva och Ingemar 
Jakobsson

som firar 40-årig bröllops-
dag den 29 april.

Ulla och Anna med familjer

Grattis önskas till 
världens bästa prins

Filip Wermé 
på 18-årsdagen.

Pengar du kommer hiva in,
spara dom till kassan din. 

På stranden vi kommer att ligga 
ganska gott med en liten dricka. 
Bara du och jag i Turkiets fina 

land. Hoppas nu att din dag blir 
perfekt. Älskar dig av hela mitt 

hjärta.
Många kyssar 
din Sabina

Mats Börjesson        Göran Tilly           Ove Wester
150 år

Det ska vi fira!
Lördag den 30 juni kl. 18.00 

har vi fest i Skepplanda Bygdegård.
Hoppas ni vill vara med och fira.
Anmäl dig senast den 27 maj till

Lisbeth 0303-748 765, Agneta 0303-748 278, Siv 0320-39 708

Elin
Vår lilla prinsessa 

fyller 5 år den 24 april
Grattiskramar från
Mamma & Pappa,

Storebror Adam

Manuella avverkningar, gallringar, 
röjningar, utföres. I trädgårdar tar jag 
ner oönskade träd, röjer sly, klipper 
häckar m.m. Skogsägare, jag gallrar 
om jag får virket som ersättning. 
Högst 35 m ifrån någotsånär körbar 
väg/skogsväg. OBS gäller endast 
björk. Självklart gallrar jag bort 
övriga också, men det är endast 
björken jag är intresserad av! Innehar 
F-skattesedel, är fullt försäkrad och 
miljöcertifierad. Gratis konsultation 
på plats, reseersättning tillkommer 
dock. Ring och hör dig för!
tel. 070-633 63 15
www.wangestams.se

 28/4
Nu är du bara sååå 18 år

Vi älskar dig
Från

Månstråle, Elin, 
Tobbe och Maria

Vår solstråle
Mike Glans

fyller 1 år den 5/5
Grattis önskar

Mormor
Morbror Mattias

G- Kerstin, G- Lennart

Grattis
vår vilda solstråle

Edvin
på ettårsdagen 5 maj

Mamma & Pappa

Takarbete utföres till lågpris.
Ring för fri offert.
Takservice
tel. 0735-78 83 79

1:a maj
Grattis Amanda
på 11-årsdagen
önskar Farmor

Grattis vår älskade
Hugo

på 1-årsdagen 1/5
önskar

Mamma & Pappa

Vår bus-kille
Edwin Dufbäck
fyller 1 år den 29/4
Många grattispussar

önskar
storasyster Belle,

Mamma & Pappa

Marina
45 år(snart 50) 25 april
"som hon sneglar mot 

åren som gått"
Ett jättegrattis från alla dina 
vänner & dom som du känner

Vissa behöver blåställ för att 
meka med kameran.
Grattis Frederic

på 50-årsdagen
önskar

Brorsan & Syrran med familjer


