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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

Traktorgrävare i fungerande 
skick, gärna äldre modell, köpes 
privat.
tel. 0303-192 19
el. 0706-09 50 44

Tomt köpes i Ale kommun.
tel. 0303-33 88 48
el. 0706-62 90 40

Nyare bil köpes, Volvo 460, Ford 
fiesta, Opel corsa eller annan 
småbil. Automat, besiktad, skat-
tad & rostfri, drag.
tel. 0520-66 22 49

SÄLJES

Supervarma skoterstövlar stl 40. 
Oanvända.
tel. 0303-74 61 34

Bilbarnstol, Britax two-way plus. 
Bakåtvänd 9-25 kg, framåtvänd 15-
25 kg, och som bältesstol 15-25 kg. 
Ej krockad. 4 år gammal, använts i 
extrabil. Som ny! Pris 850:-
tel. 073-717 07 37

Vi ska flytta och säljer bord, 
stolar, garderob, övriga möbler, 
cykel, TV m.m.
tel. 076-25 17 778
el. 0303-74 66 01 

Fynda möbler som blir över vid 
flytt! Ring så mailar vi bilder 
eller kom och kolla på plats.
tel. 070-557 85 97

Tvåa i Bohus, 57.5 kvm. Fräsch 
hörnlägenhet på våning 3/3. Bör 
ses! Pris 510.000 kr eller högst-
bjudande. Avgift 2.930 kr/mån.
tel. 0730-28 88 38 Andreas

ÖNSKAS HYRA

Söker en 3:a i markplan el torp 
i Älvängen el dess närhet. Ev 
byte mot en 3:a. Vi är rök- och 
spritfria.
tel. 0706-59 53 90

Liten lägenhet el. stuga önskas 
hyra snarast! I Ale. Ring Pirjo
tel. 0707-47 98 84

2 äldre tyska pensionärer önskar 
hyra lägenhet el. modern stuga i 
L.Edet, Ale med omnejd i juni alt. 
juli alt. augusti. Svar till:
tel. 0520-66 25 25

UTHYRES

Liten 1:a i Nol. Ledig 1 april. 
Hyra: 1.450:-
tel. 070-328 98 00

ÖVRIGT

Saknar du en ung svart okastre-
rad hankatt? Han syns till vid 
folkets hus i Nol. Saknar du en 
katt som stämmer in på beskriv-
ningen så ring.
tel. 0736-52 42 81

Kattunge bortsprungen. 
Skepplanda 5/2. Långhårig med 
tofsar i öronen.
tel. 070-67 68 178

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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Födda (100:-)

FamiljÖverraska Överraska med en annons!med en annons!

GRATTIS

övriga 
tjänster

övriga 

 

Vår prinsessa
Grattis
Malin

på din 4-årsdag 11/2
Kramar från

Mamma & Pappa
Mormor & Morfar

Grattis
Julia

på 5-årsdagen 
den 11 februari

önskar
Farmor & Farfar

Linda

Grattis
Hampus

7 år
Vi älskar dig

Många grattiskramar från
Mamma, Pappa

och Caroline

veckans ros Rosor till alla Alebor som 
lägger slantar i våra bössor 
som vi har fått ställa i kas-
sorna på ICA Kvantum i 
Nödinge. Vi vill även ge 
rosor till Marianne och 
hennes personal som till-
låter oss att ha bössorna i 
kassorna. Rosor även till Ulf 
på Manufakturen för hans 
insats som Mintförsäljare 
under många år.

Ale Lions

Vi gifte oss
på Cuba

20/12 -07
Lea f. Pekkola
Henry Borg

vigda 

Till den unga trevliga grabb 
som upptäckte att jag glömt 
min väska i Surte centrums 
busshållplats, sönd 3/2, buss 
11.22 f. Gbg, hör av dig till 
Alekuriren, önskar en tack-
sam farmor.

Grattis
Ellen

på 4-årsdagen
11 februari

önskar
Farmor, 

Morfar & Mormor

Grattis
Tonny Johansson

60 år 10/2
önskar 
Freddy 

Dennis & Git-Marie
Elin & Erika

Ett stort grattis
till vårt charmtroll

Oscar
på 1-årsdagen den 6 feb

önskar
William, Mamma & Pappa

Mormor & Morfar
Farmor & Farfar

uppvaktning
Alla vänner och bekanta är 
välkomna på min 40-årsfest 
i Brandsbo.

Inge Nilsson

...vill vi ge till Thomas 
”Ljushårig” Otter och Stefan 
”Berra” Berndtsson för en 
trevligt arrangerad bussresa 
till Tyskland. Det var kanon!

Resenärerna

Hipp Hipp Hurra!
Vi vill Dig Hylla
på din 18-årsdag
den 15 februari

önskar
Mamma, Pappa

och lillebror

Grattis
Madde

på 18-årsdagen
önskar

Mormor

födda

Välkommen älskade
Nellie

Tildes lillasyster
Sandra Henricson 

och Miguel Espinosa
KK Östra 21/1 -2008

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

Sven-Eric Ericsson
Hålanda

övrigt

Saknar våran goa katt. Hon 
försvann ifrån Skepplanda 
den 28/1 -08. Hon heter 
Fläcken och är en blandning 
mellan norsk skogskatt och 
bondkatt. Hon är vit med 
svarta fläckar på kroppen, 
svart uppe på öronen och 
brun svans. Har ett silver-
grått halsband. Anna
tel. 0303-33 76 07
el. 0736-89 03 32

Grattis
Renas

fyller 3 år
den 15/2

Kram från
Mamma och Pappa

Till Christian Kjellberg. 
"Du är fantastisk"

Alla

Till Cerry Holmgren för ditt 
engagemang i våra spelare 
och ledare.

Ale HF

veckans ros 
veckans ros 

Linnea Olofsson
Vårt lilla hjärta
fyller 15 år 14/2
Grattis önskar
Hela din familj
Puss & kram


