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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 500 - 30000:- 
kont. Allt av intresse. äv. 
Husvagn. Vi hämtar. 
tel. 0303-22 30 62
el. 0737-42 90 92

Lätta lastbilar & person-
bilar köpes. Allt av inresse. 
Hämtas.
tel. 0707-53 61 77

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar hämtas.

Stefan tel. 0736-47 85 01

Gård eller mark köpes i 
Tokatorp av seriös familj.
tel. 0707-12 61 18

SÄLJES
Långhåriga kattungar. 
Perser/Norsk skogskatt. 
Pris: 1500:-
tel. 0520-66 26 15
el. 0707-63 24 14

Spannmålsskruv Akron 4" 
9m. Remdriven.
tel. 0737-31 09 13

Norska skogskattungar! 
1 hane, 2 honor. Lev. klara v. 
40. Reg. i SVERAK, avmask. 
vacc. vet. bes. chipmärkta. 
Pris: 5000:- Mer info & bilder 
www.sjoliden.com
tel. 0303-33 60 16
el. 0706-58 32 01

Piano - Malmsjö fr. 1930. 
Välakt. Soffa + 2 stolar fr. 
1810. Välakt. Soffa + 2 fåtöljer 
+ 4 stolar fr. 1790. Slitna. Bok-
hylla - Böcker - Porslin. Stolar 
6 st. Glas m.m.
tel. 0303-74 17 86

UTHYRES
Villa, Nödinge. Lantligt läge. 
Lämplig för 2-3 personer.
tel. 0705-92 64 41

ÖNSKAS HYRA
2:a sökes i Älvängen omgå-
ende. Är en 24-årig tjej med 
fast jobb. Ref. finns.  
tel. 0704-66 84 00 Charlotte

Föreningsexpedition med 
tillgång till litet kök och 
samlingslokal centralt i 
Skepplanda.
tel. 0706-85 23 60

EFTERLYSNING
Har du sett min katt? Nisse är 
mörkt grå, vit runt nosen och 
under magen, och vita tassar. 
Han försvann från Vildrosvä-
gen i Södra Nol lördagen den 
18 augusti. Han är ID-märkt. 
Har du sett honom? All infor-
mation, både bra och dålig 
tas tacksamt emot. Vi saknar 
honom! Hittelön!
Sussie tel. 0303-74 17 22
el. 073-703 65 75

Birmakatt! Min Tessa smet ut 
och jag behöver hjälp! Hon 
är brunspräcklig på huvud, 
ben och svans. Vita tassar, 
blå ögon. Skygg innekatt. Bor 
vid Björkliden. Tacksam för 
alla tips!
tel. 74 24 11

Nyckelknippa med 4 nycklar, 
1 st 5-krona till kundvagnar 
samt ett makraméband gult 
& brunt, tappat på lekplatsen 
mellan Albotorget och Odal-
vägen. Hittelön.
tel. 0707-80 99 28 Lena

UPPHITTAT
Kattunge, helsvart hane, 
liten. Hittad på vägen påkörd 
och död i Tån utanför Alafors 
den 16/8.
tel. 0303-973 63
el. 0707-76 03 07

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  

GRATTIS
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Scooterboden mc & moped.
Nyförsäljning & verkstad.
Lunnavägen, Alafors
tel. 0303-74 85 01

Lars Borke, LerumLars Borke, Lerum
red. på nedlagda Ale Tidning hållerred. på nedlagda Ale Tidning håller

öppet hus med anledning av sinöppet hus med anledning av sin
70-årsdag70-årsdag fredag 31 aug. kl 15-20. fredag 31 aug. kl 15-20.

Plats: Villa Säfvehöjd (f.d. Tryggestad) vidPlats: Villa Säfvehöjd (f.d. Tryggestad) vid 
foten av Hammars backe. Avfartfoten av Hammars backe. Avfart 

Kastenhofsmotet, där snitslar visar vägen.Kastenhofsmotet, där snitslar visar vägen.
Alla vänner i Ale välkomna!Alla vänner i Ale välkomna!

Till Christer Lilja & Per 
Rehnlund och alla andra 
ledare som gjorde SBTK:s 
fotbollsskola till en succé.

Supporter

Ale tidning är ledigt för 
hugade spekulanter. 
Kontakta patent & reg. 
verket för vidare info. 

Ingemar "Ingo" Johansson. 
F.D ansvarig utgivare. 

Övrigt
Vill vi ge till Lizz & Ingemar 
i Alvhem för den underbara 
helgen i High Chaparall. Vi 
hade jättekul.

Kram Jennie & barnen

Massor av rosor vill vi ge 
våra barn Loella, Erika, 
Daniel och Johanna som 
gjorde vår bröllopsdag till 
ett underbart minne.
Vi älskar er.

Pappa & Mamma
Per, Lotta

Hjärtligt tack för den hjälp 
jag fick av begravningsby-
råns personal i Älvängen när 
jag krockade med min bil.
+ en ros till Patrik.

Elina

Välkommen 
vår älskade 

Elin
Joels syster

Född på NÄL 070722
Stolta föräldrar 

Sandra och Marcus Klerfors

Grattis
Cassandra

på 6-årsdagen 25/8
önskar
Pappa

Jonas & Emilia
Farmor & Farfar

Våran goa kille
Emil

fyller 5 år 30/8
Grattiskramar från

Mamma, Pappa
Edvin, Elias, Erik

Minna Jaanson fyller 6,
och det är inte något spex.

Den 28/8 blir hon just så stor,
Det är knappt man detta tror.

Kramar och pussar från
Mormor, Morfar & Agnes

Välkommen
Marcus

Vi har blivit en familj.
Christer & Sara Möller
Spec. BB Östra 3/7 -07

Grattis
Casper Wall

på 1-årsdagen sönd 26/8
önskar

Mamma & Pappa
Farmor & Farfar

Mormor & Morfar

Välkommen lille 
Eric

  13 juli 2007
Maria Carlsson och
Anders Torstensson

Ål, Norge

Trädgårdsarbete utföres. gräs-
klippning, trädfällning, plattsätt-
ning, rengöring av balkonger, 
fasader m.m.
tel. 0762-40 29 24
el. 0762-92 04 68

Till vägkrog i Ale och dess 
personal, när vi Söndagen 
12 aug -07 kom dit vid 16:30 
tiden för att intaga en köttbit. 
Ve o fasa när man kommer 
fram till kassan och skall 
beställa, då blir upplyst om att 
man inte kan servera varm mat 
eftersom vi stänger kl 17:00 
och då hinner jag inte plocka 
undan. Där stog man med 
bricka, bestick och dricka. Vi 
lämnade stället med en gång 
mot ett sådant mottagande 
förstås. Hittade inga skyltar 
som visade öppettider eller 
att serveringen av varm mat 
upphör 30 min innan stäng-
ningsdags. Har man öppet till 
kl 17:00 så serverar man mat 
fram till dess givetvis.

Vi som aldrig återkommer.


