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Köper  
Byter 
Säljer 

BILAR
Ring

0303-960 96
Bättre bil i 
Nödinge

Murningsarbete utföres.
Vi har F-skattsedel.
tel. 0705-52 23 77

Klassisk massage.
tel. 070-459 30 54

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

Service el hushållsmaskiner, spis, 
alla fabrikat.
Jour, lång vana, lågpris, fri resa.
Spara annonsen.
Ring för råd eller rep.
tel. 070-658 20 29

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

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

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

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

Bokföring, bokslut och 
deklarationer.
tel. 0303-74 80 55

ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

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

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

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

Tomt köpes. Ring Mikael
tel. 0709-94 26 59

Tomter och markområden köpes.
tel. 070-771 01 07

SÄLJES
Frysskåp Whirlpool. 
H 85x55. 600:-
tel. 031-98 11 57

Matsalsbord Carpati +6 stolar 
+ matta. 3.500:-
tel. 98 08 88
el. 0704-19 08 94

En Resa i Tid och Rum. Ny bok 
utkommen. Släkt & Bygdekrö-
nika. Liveredsbygden.
tel. 0520-66 20 47 Inga

Brio barnstol, lite anv. 1300:- Vit 
spjälsäng, knappt anv. 600:- 2 st. 
resesängar. 100:-/st.
tel. 0736-34 14 09  

Tromsö loftsäng 90x200 cm, H 196 
cm. Så gott som ny. Säljes kom-
plett med skrivbord, hylla & klock-
hylla. Endast 1.500 kr. Inköpspris 
2.795 kr. Fotbollsspel säljes för 
300 kr. Inköpspris 500 kr.
tel. 0734-48 44 17

EU-moped -06. Packväska, lås, 
regnskydd och hjälm medföljer. 
Pris: 7.000:-
tel. 0708-25 19 63

Älvängen centralt: 2 r.o.k. 54 
kvm. 1 våning med balkong. Fin 
nyrenoverad lägenhet. Exklusivt 
kök i valnöt och rostfritt. Nära till 
kommunikationer, skola, dagis 
och affärer. Välskött förening 
med bra ekonomi. Hyra 1.997 kr. 
Visas efter överrenskommelse. 
Pris 710.000 kr/högstbjudande.
tel. 0704-22 16 02 eft. 17

89:an Jussemulle. Vi säljer 
brasved, vedbriketter, pellets, 
förbrukningsart. m.m. 
Göteborgsv. 89
tel. 0735-71 38 16

Två kattkillar önskar nytt hem. 
Blyertsgrå, korthåriga, rums-

rena. 10 v. gamla. Även 2 långhå-
riga honor. Nu 7 v. gamla.
tel. 0707-14 10 47
el. 0303-74 70 97

Renault Megane, 2,0 RT -98, 12 
700 mil, ABS bromsar, airbag, cd, 
elspeglar, dimljus, uppvärmda 
stolar, fjärrlås, nybesikt, kamrem 
bytt 2005. Pris: 32 500:-
tel. 0703-38 93 04 Hanna

Volvo V70 2,4 -00, 15.000 mil, 
silvermetallic, pedantskött.
tel. 070-770 82 86

Vinterdäck Saab. Gislaved 
Nordfrost dubb 195x65x15. 
Alufälg. Michelin Blizzak odubb 
195x65x15. Plåtfälg. 4 st. nya 
plåtfälg. 1000:- för allt.
tel. 070-260 95 65

Dubb. v-hjul Volvo. 
16" 205/55x16 på fälg, 5 hål E45. 
Nokia Hakka, mkt bra skick.
tel. 0707-20 52 84

Dubbd. 4 håls, 175-65-14 lite anv. m. 
djup 8 mm. 900 kr. Spis + värme-
ugn. Toppsk. Bredd 70 cm. 500 kr.
tel. 0303-33 61 89

ÖNSKAS HYRA
Hus eller lägenhet önskas hyra i 
Skepplanda eller Älvängen. OBS! 
Endast 1:a handskontrakt. 
tel. 073-818 49 47

Mindre butikslokal i Älvängen 
önskas hyra.
tel. 0707-633 900

Stuga/torp/hus i Ale kommun 
önskas hyra för året-runt-
boende. Enkel men funktionell 
standard. Ev. kan byte ske med 
fritidshus(hyreskontrakt) i Tors-
landa. Har anställning i 
kommunen.
tel. 070-38 86 693

Söker 2 husvagnsuppställningar 
över vintern. Behöver ej vara 
varmt. Max pris ca. 1000:- per vagn.
tel. 0303-74 69 96

Uppställningsplats inomhus 
sökes för husvagn i vinter. Längd 
m. drag: 7,43 m, bredd: 3,5 m.
tel. 031-339 21 79 dagtid
el. 031-98 06 31 kväll

SÖKES
Jag behöver hjälp med 
bokföring,  bokslut m.m. 
SPCS-program.
tel. 0707-633 900

ÖVRIGT
Vill ni lära er engelska? 
Ring för mer information.
tel. 0707-633 900

Bytesdag för barnartiklar lörd 
13/10 kl 10-15 & sönd 14/10 kl 
10-13 i Ale gymnasiums bamba. 
Försäljning av beg. barnkläder 
50-170 cl, vagnar, leksaker, vin-
tersportsaker m.m. Rea; halva 
priset på sönd.
tel. 0703-77 74 15

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 veckan innan publicering.
Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

Text:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
onsdag, till...
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.

Pr
yl

bö
rs

en
 p

ub
lic

er
as

 ä
ve

n 
på

 w
ww

.a
le

ku
rir

en
.se

Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska Överraska med en annons!med en annons!

GRATTIS

övriga 
tjänster

övriga övrigg

pryl 

Ev. uppvaktning i samband 
med min födelsedag undan-
bedes vänligen men bestämt.

Per Brandt, Nol

undanbedes 

Grattis
Elliot

vår busunge
på din 2-årsdag 3 okt

Vi älskar dig.
Mamma & Pappa vigda 

Linda f. Petersson
och

Magnus Karlsson
vigdes den 7 juli 2007 

i Starrkärrs kyrka

Stort tack till fantastiska 
Vivianne Wetterling som 
döpte vår lilla Hanna i 
Nödinge kyrka 22/9. Tänk 
att det finns präster som du!

Maria Larsson och
Håkan Karlsson

veckans ros 

Grattis till våran goe
Adam

som fyller 5 år 
den 6 oktober

från
Mormor & Morfar

Grattis 
Therese och Bosse

som förlovade sig den 23/9, 
på hennes födelsedag 

som en stor överraskning 
för oss som var med.

Ingalill

veckans ris
Till Dig som idag på morgo-
nen den 2 okt körde på min 
katt Selma - en Maine Coon.
Det skedde i Sannum, infar-
ten Ulvstorp, precis efter 
min brevlåda. Tycker det hör 
till god uppfostran, att man 
säger till om man kör på 
ett djur. Kör man på en liten 
väg samt genom en gård bör 
man sänka farten även om 
man tror att de flesta ligger 
och sover. Tur att min man 
fick se katten, innan alla 
barnen skulle gå till skolan.
Det var ingen vacker syn!

Ledsen och besviken 
på en medmänniska
/Jeanette v H Sand

Våran stora tjej
Towa

har fyllt 7 år, 29 sept
Grattis i efterskott 
och många kramar 

från
Mamma, Pappa & Ludwig

uppvaktning

Marie Andersson
50 år

Det firas i Båljen
fredag den 12 oktober.

Öppet hus efter kl. 14.00.
Välkommen!

Jakob Svensson
Nol

En stor grattiskram Jakob 
på 9-årsdagen 6 okt

från
Farmor & Farfar

Ett stort fång rosor till flick-
orna på rehab Älvängens 
Aktivitetshus bra grupp. För 
en trevlig utflykt till Coop 
Bäckebol. För allt arbete att 
ordna skjuts fram & åter. 
God mat, och vi fick hjälp att 
gå runt och handla.

Tack från oss som var med

Vigsel har ägt rum i 
Uddevalla mellan
Lisa Westland

och Fredrik Öst, 
Uddevalla

Samtidigt döptes sonen
Robin

Vigsel och dopförrättare var 
Margaretha Berndtsson.

Nathalie
har fyllt 10 år

tänk vad tiden går
Famnen full av kramar 

får du från
Din farmor & farfar

När jag idag skulle besöka 
skol-utställningen på 
Surte glasbruksmuseum, 
detta annars så anpassade 
museum, blev jag väldigt 
besviken eftersom jag sitter i 
rullstol och inte fick tillträde 
till utställningen p.g.a. att 
den var en trappa ner. 
Jag trodde den var för alla.

Permo

Vill jag ge till personalen på 
Sunnanäng, Vikadamm för 
den goda och kärleksfulla 
vård Ni gav min Mamma 
Eivor under hennes sista tid 
i livet.

Thomas med familj

Välkommen vår
Linus

Linneas lillebror
NÄL 26/9 2007
Marie Aregius 

och Göran Fransson
Tack till Kristina på MVC

födda

All uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Stig Holmqvist


