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Köper  
Byter 
Säljer 

BILAR
Ring

0303-960 96
Bättre bil i 
Nödinge

Sliten läderklädsel i bilen? Är skinn-
möblerna blekta och fula? Inga 
problem, jag reconditionerar och 
färgar om din bilklädsel eller skinn-
soffa. Reparerar även brännmärken, 
små hål och repor på läder/skinn. 
För dig som vill göra arbetet själv, 
så säljer jag de lädervårdsproduk-
ter, läderfärger och reparations-
produkter som du behöver för att 
bilinredningen/soffan skall bli fin 
igen. Titta in hos Läderdoktor´n i 
Älvängen (jag finns i Kollanda) eller 
ring så hjälper jag dig.
tel. 070-631 02 95
el. 0303-74 70 52

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

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

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

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

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

SÄLJES
Motionscykel Monark. Bättre beg.
tel. 0303-74 22 83

Säng 2m x 1.40m. Trämedar + 
bäddmadrass och sängskydd. 
Fräsch! 300:-
tel. 0303-96 300

UTHYRES

Mitt emellan två boenden? Jag 
hyr ut min nyrenoverade 3:a i 
Älvängen möblerad.
tel. 0768-306 333

SÖKES
Hej! Jag är en tjej på 12 år och 
söker en sköthäst. Jag är 150 
cm lång och bor i närheten av 
Starrkärr. Ring efter 18.00 om 
intresse på: 
tel. 0303-74 41 15

BORTTAPPAT
Försvunna skridskor. Jenny-
lund isbana, söndag 27/1. Hör av 
er ni som har tagit fel. 
Vi kan ha fått era.
tel. 0732-41 88 13
el. 0303-33 81 80

ÖVRIGT
Hundvakt önskas till Bella, 
Dansk-Svensk Gårdshund, fr.o.m. 
april heltid. Vi bor i Nygård men 
arbetar i Gbg. Gärna pensionär. 
Det viktigaste är att du älskar 
hundar och inte har katt. Lön 
utbetalas. Tony eller Carina
tel. 0736-53 88 00
el. 0709-57 66 12

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 övrigg

 

Mot Alzheimers 
sjukdom finns bara 

ett botemedel:
Forskning.

Stöd hjärnforskningen!

Hjärnfondens Postgiro 90 1125-5.

Bankgiro 901-1255.

Välkommen 
Alice

Linnéas lillasyster
Ulrika Eriksson och 

Johan Andersson, Nödinge
Mölndals BB 2008-01-11

födda

Vi vill gratta våran 
goa lilla tjej

som fyller 2 år 
den 30 januari!

Kramar från
Mamma & Pappa
Gustav & Vilmer

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

Jim Johansson, Alafors

Sofie Kornesjö
Humlegången 21

Nödinge
fyller 7 år den 7/2

Grattis av 
Farmor

Rubin = 40-årig bröllopsdag
Leif och Kristina

Nilsson
Nödinge

Vigseln i Surte 
prästagård 3/2 -68

Ev. uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

John Andersson, Nol

Grattis
Max

på 6-årsdagen
önskar

Mamma, Pappa, 
Albin & Adam

Välkommen
Carolin & Claes 

Lillasyster
Född 29/1 

på väg till Östra Sjukhuset.
Linda Sjöberg & 

Fredrik Nordgren
Tack till Peter & Petra på 

Ambulansen Nol

Grattis
Johannes Sandberg

7 år 5/2
Många grattiskramar

från
Mormor & Morfar

veckans ros 
Vill vi ge till Kjell Lund-
gren, Emris Olsson, Raggen 
Otter, Lars-Inge Andersson 
och Eiron Andersson som 
hjälpte till som arrangörer 
i samband med vår ”Hem-
liga resa”. En ros också till 
Stefan Karlsson för varmt 
mottagande i Falkenberg.

Festfixarna

Världens bästa pappa 
fyller 40 år 7 februari.

Vi älskar dig
från

dina flickor 
Minea & Rebecca
och din fru Helena

Du "Blackie"
är killen vi alla minns,

nu gråa hår 
både här och där finns. 
Vi är laddade och klara

släpp loss din "40" 
så kommer du detta att klara.

Olle Strand 
65 år den 11 feb 2008

Olle föddes i Edsbyn men redan 
som sextonåring flyttade han till 
Stockholm och blev självförsör-
jande. Olle har varit den borne 

månsysslaren. Ett axplock: 
grävmaskinist, mobilkranförare, 
ryttare och chaufför på Kung-
liga Hovstallet, drev hyrstall 
på Adelsö, tävlade i fältritt, 

hundförare, räddningsdykare, 
nordsjöfiskare, turbåtsskeppare, 

drev svetsverkstad, verksam 
inom Bilsportförbundet, körde 
folkrace, gokart, aktiv i sport-
fiskeförening men framför allt 
har han varit och är fortfarande 
långtradarchaufför – och han 
är en mästare i att manövrera 
och att backa med stora släp. 

Olle har kört stora ekipage runt 
hela Europa och Mellanöstern. 
Under ett antal år var han sta-
tionerad och bosatt i Grekland 

där han skaffade sig vänner 
för livet. År 2003 träffade han 

infödda Kungsbackabon Barbro 
Robertsson och flyttade från 

Surte till Kungsbacka. Paret har 
därefter gift sig och bosatt sig 
i Marks kommun. Födelsedagen 
firas hemma på torpet Rådahed i 
Fotskäl i kretsen av de närmaste.

Grattis
Oskar Eriksson

3 år 7/2 
önskar

Mamma, Pappa,
Oliver & Stella

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Allergi kan 
drabba vem 
som helst,

när som helst. 
Stöd forskningen.

Pg 90 03 74-0

Tusentals barn 
misshandlas 
i Sverige.

Det går att förändra!
Sätt in ditt bidrag på PG 90 2003-3 eller sms:a 
BARN till 72 900 så bidrar du med 50 kronor.


