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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
Välaktad åttiotalsmöbel
Soffa, 2 fåtöljer, bord, soffsido-
bord 3000:- Monark motions-
cykel 1200:- Nästan ny vävstol, 
mattrasor, vävböcker 3000:- 
tel. 0706-84 86 84

Barnvagn 0-5 år. Den är som 
ny, turkosfärgad. Endast 
499:- Ring Wan-Pen efter kl 15
tel. 0762-64 33 99

Duschkabin 90x90 1095:- 2 

st. tvättställ med blandare 
195:- Beg. kök med diskbänk 
+ blandare 1595:- Spis med 
glashäll 1495:- 2 st. innedör-
rar (gammalstd.) 72x201 195:-
tel. 0702-65 21 47

2 st. vitrinskåp + 1 st.  bok-
hylla säljes. 1 st. vitrinskåp 
patenerad furu 1000:- Grått 
vitrinskåp 500:- Bokhylla 
300:- Alla tre 1500:-
tel. 031-23 26 25

Ved, kapad och kluven. 
20m3 fritt lev. 285 kr/m3

tel. 0706-60 95 85

UTHYRES
Industrilokal – Älvvägen
147 kvm, varav 63 kvm kontor

tel. 0303-20 60 35           
Ytterbygg

ÖNSKAS HYRA
Skötsam 22-årig tjej söker 1-
rumslägenhet i Ale kommun.
tel. 0702-52 81 00 Caroline

ÖVRIGT
Undulat bortskänkes inkl. 
bur. Gul hane.
Kontakta Pontus:
tel. 0704-16 05 53

Kanin upphittad i Livered. 
Återfås mot beskrivning.
tel. 0520-66 83 72

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

Jag vill ge DIG en tankestäl-
lare, som lördagen den 28/4 
hoppade av 403 från Göte-
borg i Nödinge centrum kl 
17.53 och skyndade dig till 
bankomaten för att genast ta 
ut pengar från MITT konto.
Jag hoppas att det känns 
underbart att spendera 
pengar som åtminstone DU 
aldrig gjort dig förtjänt av! 
Jag vill faktiskt ge dig något 
mer, 5300 önskningar till en 
riktigt god nattsömn ett bra 
tag framöver och tänk på det 
varje gång du ser mig!
Glöm för allt i världen inte 
att alla dessa ”goda” gär-
ningar du utför kommer att 
betalas av i framtiden.
Njut av din tillfälliga rike-
dom, för den lär ju inte vara 
länge!

Katerina Kambiti

veckans ris

Gallring/röjning görs kostnadsfritt 
om jag får det som kan användas 
som björkved i ersättning. Jag 
vill alltså inte ha något som kan 
betraktas som timmer. Se det som 
ökad avkastning/tillväxt ifrån 
träden eller som naturvård gratis.
tel. 070-633 63 15

Trädfällning, gallring, röjning, 
häckklippning m.m. utföres.
F-skatt, fullt försäkrad.
tel. 070-633 63 15

Ludvig Blomqvist
Bohus

Många grattiskramar Ludvig 
på 3-årsdagen 7 maj

från
Ulla & Klas

All uppvaktning undanbedes 
på min 90-årsdag

Vera Björklund

All ev. uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes vänligen.

Ingvor Reinholdsson
Skepplanda

Grattis
Berra

som fyller 34 år 7/5
önskar

Brackargänget

Ludvig Blomqvist
Bohus

Gratuleras på 
3-årsdagen 7 maj
av moster Beatrice
Mormor & Morfar

All ev. uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes vänligen men 
bestämt.

Folke Samuelsson
Kroksmosse Dalhem

Välkommen till världen
Monia

Ninas lillasyster
KK Östra 23/4 -2007

Catrin Randveer
Peter Salomonsson

Tack till berörd personal

Grattis
Oliver Eriksson

4 år den 8 maj
önskar

Oskar, Mamma, 
Pappa & Stella Sprängsten emottages.

S. Älvängen.
Ulf tel. 0705-49 68 60

Ett stort grattis 
till vår goa son

Kevin
på 9-årsdagen den 7 maj

Kram
Mamma & Pappa

Grattis
Amanda

6 år den 8 maj
önskar

Mamma, Pappa 
och Marcus

All ev. uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes vänligen men 
bestämt.

Olof Agrell  
Nödinge

Ett stort fång rosor till 
"Pappa Peter" och Inter-
nationell Säkerhetsservice 
som tack för biobesöket på 
Bergakungen.

Barn & personal på 
Humlan, Mellangården

Den 8 maj ska vi dig fira
Mathias

i Nygård som fyller 7 år.
Och till hösten tar du det 
stora steget och ska börja i 

ettan, Lycka Till. 
Ha en riktigt rolig födelse-
dag med mycket tårta och 

många paket.
Grattis och kramis från

storasyster Madeleine, 
mamma & Pappa

Veckans ris till den bilist som 
körde över en liten röd katt i 
Petters Hage, den 2 maj och 
lämnade den vid vägkanten 
fast den hade både försäk-
ringsnummer och adresslapp 
på halsbandet.

Ledsen Mormor

Till arrangörerna för val-
borgsfirandet i Alafors. 
Kören med vacker sång, 
vårtalet och ett fantastiskt 
fyrverkeri. Tack!

Vi som var där

Det gäller framtiden för de ca.55.000 svenskar som
varje år drabbas av någon hjärnsjukdom. Det finns
bara ett botemedel – forskning! 
Stöd hjärnforskningen!
Hjärnfondens Postgiro 901125-5. Bankgiro 901-1255.

Mot Alzheimers sjukdom
finns bara ett botemedel:

Forskning.

ALVÄNGEN 
2:a 63kvm
vån 3/3 ej hiss, hyra 4422 kr.
Uthyres till skötsam person med 
fast arbete, icke-rökare, ej husdjur.
Tillträde 1 augusti 2007.

Svar till kg.lv@hotmail.com 
med angivande av 2 referenser.


