
26  |  alekuriren   |   nummer 46  |   vecka 51   |   2007

Köper  
Byter 
Säljer 

BILAR
Ring

0303-960 96
Bättre bil i 
Nödinge

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

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

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

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

Ford 5000, 6000, 7000 och 8000 
serierna. Även delar av. Samt BM 
600, 350 MF 165-188. Zetor, Ursus, 
Belarus m.fl. för export.
Ljungs Traktorförmedl. AB.
tel. 033-26 42 92, 26 40 51, 
26 41 26

Plogar för Baltikum. Även äldre 
traktorer, tröskor samt vissa 
andra maskiner. Frontlastare 
köpes och säljes. 
Ljungs Traktorförmedl. AB.
tel. 033-26 42 92, 26 40 51, 
26 41 26 Spara annonsen!

Jag önskar köpa din väl fung-
erande Husqvarna SLE 6570 
symaskin för 900:-
tel. 0705-35 85 07

SÄLJES
Varmgarage i Nol säljes. Pris 
30.000:- eller högstbjudande.
tel. 070-328 98 00

Boxerblandning 2 st. ljuvliga 
gossar, brun-svarta. Lev. klara 
4/1 -08. Då 8 v. Vet. bes. Vaccine-
rade och chippade. Intresserad? 
ring 22 98 69
el. 0737-55 12 04 

Piano borskänkes mot 
avhämtning.
tel. 0701-722 892

UTHYRES
Verksamhetslokal uthyres. Lokal 
om 70 m2 lämplig för mindre 
rörelse uthyres i närheten av 
Skepplanda. Lokalen är nyreno-
verad och har en takhöjd på 3 m 
samt en takskjutport med måtten 
br. 3m, h 2,5m. För mer info:
tel. 0708-36 63 42 Lars
e-post. la.er@spray.se

ÖNSKAS HYRA
Villa/hus i Skepplanda-området. 
4 persons hushåll - barnfamilj. 
Goda referenser.
tel. 0734-28 15 30

ÖVRIGT
Önskar ett jaktarrende på minst 
50 hektar för nästa jaktår. 
Bor i Ale.
tel. 0706-01 06 23

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.
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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 

pryl 

Stort tack till Lena Alexan-
dersson för den goda maten 
och det trevliga arrange-
manget, tack också till servi-
tris och servitörer för en väl 
genomförd uppgift. Sist men 
inte minst ett tack till under-
hållarna. Ni var fantastiska.

Ledare och Respektive 
i Ale HF

tack

veckans ros 
Ett varmt tack till alla spon-
sorer som har skänkt vinster 
till lotterierna på vår Julfest.

Ale Reumatikerförening

veckans ris 
Veckans ris vill jag ge till 
Ale Taxi som stod utanför 
Nödinge Kyrka i Söndags 
med motorn på i minst 10 
minuter.

Kyrkobesökare

undanbedes 
Uppvaktning på födelseda-
gen undanbedes vänligen.

Maja Andersson
Alvhem

All ev. uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Ulla
Hålanda

Årets vackraste ros till 
Birgitta Kennheden.

fam. Lövgren

Grattis prinsessan
Alice

som fyller 4 år 23/12
önskar

Mormor & Morfar

Vi vill tacka Mathildas blom-
mor i Bohus centrum för 
de santastiska buketter och 
julgrupper du gör. Du är 
bäst. Vi passar också på och 
önskar dig en God Jul och 
ett Gott Nytt År.

Dina trogna och 
nöjda kunder

Veckans Ros till mormor 
Lilly Carlsson som sytt så 
fina gardiner till vårt 
klassrum. 

God Jul önskar elever & 
föräldrar i klass 4B,

Tingbergsskolan i Lödöse

Världens bästa
Filip

fyller 7 år 
27 december

Grattis älskling!
Mamma, Pappa & Elias

Veckans ros till ALLA, 
ingen nämnd, ingen glömd, 
som hjälpte till att göra vårt 
träningsläger för Damlands-
laget, F19-landslaget och 
Presslaget till en stor succé.
Bandyhusets första stora 
arrangemang blev oerhört 
uppskattat av alla inblan-
dade. Spelare, ledare och 
Svenska Bandyförbundet har 
framfört sin uppskattning.

Ale-Surte Bandyklubb
All ev. uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen men bestämt.

Tord Andersson
Lödöse

Från mitt hjärta TACK till 
Rektor och alla mina arbets-
kamrater på Lärcentrum 
Komvux för den fantastiska 
avskedsfesten; för all den goda 
maten, talen, de fina och under-
fundiga presenterna, de roliga 
lekarna och tävlingarna och 
det tankeväckande bildspelet. 
Allt detta blir ett kärt minne att 
plocka fram då och då och gotta 
sig åt. Många rosor vill jag ge 
till Rektor, all personal och alla 
elever på Komvux. Ni har var 
och en bidragit till att alla mina 
arbetsdagar med Er har varit 
en enda stor fest. Jag saknar 
Er! Det är min föhoppning, att 
Ni skall få fortsätta med Ert 
viktiga värv. Tack också alla Ni 
som på olika sätt förgyllde min 
födelsedag. Ett tack riktas även 
till Ale kommun för den fina 
kristallskålen.

Gerd Sundh

Snälla, hjälp mig att göra 
detta till Idas bästa jul 
någonsin, hennes katt Selma 
är borta, kanske har hon 
flyttat in hos ”någon”, eller 
kanske någon har sett henne.
Snälla meddela oss så vi 
slipper oroa oss. Selma är 
ID-märkt, är semilånghårig, 
blandras perser/bondkatt, 
cremebrunsvart, svarta bak-
hasor. Hittelön för den som 
återförenar oss med Selma.
Ring Ida 0303-741312, 
moster Susanne 
031-981920, 0706-981920

övrigt

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

Anita Andersson
Skår

"Jule-kramar"
till alla goa grannar på 

Kärrvägen i Nol
från Petra nere i Afghanistan.

Vår härliga tjej
Emma Andréasson

fyller 8 år
den 25 december

Många grattiskramar till dig 
önskar

storasyster Lina
Mamma & Pappa

vigda 

Guldbröllop
firas 31/12 2007

Barbro & Gösta 
Andersson

Grattis önskar
Barn och Barnbarn

Grattis
våra gulliga barn 

och barnbarn
Jonathan

7 år den 7 jan 2008
och

Josefine
som fyllde 4 år den 1/12 2007

från
Mamma & Pappa
Mormor & Morfar

En stor julros till min under-
bara storasyster Therese 
Nilsson. Nu är vi äntligen 
klara! Du är min klippa och 
min förebild. Älskar dig!

Anna Lorentsson

Många julrosor vill vi perso-
nal ge alla barn och föräldrar 
på Barnkullans förskola i 
Hålanda. Tack för all upp-
skattning och allt engage-
mang. Det har varit en rolig 
och givande start.

Kristina, Pernilla, Anna, 
Anna-Lena, Madeleine, 

Yvonne & Sophia

Den största julrosen vill vi 
ge Ahlafors IF som ett
tack för det fantastiskt goda 
julbord vi fick avnjuta
i lördags. En ros också till 
Ale lucia och hennes tärnor 
för vacker sång.

Belåtna matgäster

Grattis
Erika

på 18-årsdagen 26/12
önskar

Mamma

astmaoallergiforbundet.se

Är du 
allergisk 
mot
pälsdjur?

Bli
medlem
du också


