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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

Hovslagare för din häst/ponny. 
Nogrann, lugn hovslagare med 
ansvarsförsäkrning söker nya 
kunder i Ale, Lilla Edet och 
Kungälv.
tel. 0707-23 27 78

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 100 - 50000:- kont.
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

Betalar bättre för din bil från 
2003 och nyare.
tel. 0303-960 96

Volvo 740 köpes. Från 87 & uppåt. 
Pris: 1000-1500.
Ring: 0765-63 15 03

SÄLJES
1 st vävstol Glimåkra, 150 cm. 
Ca 10 st vävböcker. Lite använd, 
bra pris. Hemtransport kan 
ordnas.
tel. 0709-76 26 35

Traktor IH 444. Liten traktor 
lämplig för hemmabruk, tex ved 
mm. 33.000 kr.
tel. 0303-33 64 20

Alltid 30-tal genomgångna och 
välvårdade bilar med omfat-
tande garantier till salu.
tel. 0303-960 96

Hörnskåp m. belysning. Allmo-
geblått. Jättefint. Säljes pga 
flytt, 600:- Bör ses! Vit bokhylla 
m. skåp och vitrinskåp. TV-del 
m. belysning. Gulmetallbeslag. 
Snygg. 2,40x1,85. 300:-
tel. 0303-96 300

Lägenhet, Bohus, 3 rum & kök, 65 
kvm. Vån 2/3. Balkong - söder-
läge. Pris 590.000 el. hb.
tel. 076-16 12 750

Ved bortskänkes mot 
avhämtning.
tel. 0706-353 667

ÖNSKAS HYRA

Söker en 3:a i markplan el stuga i 
Älvängen el dess närhet. 
Ev byte mot en 2:a.  Vi är rök- 
och spritfria.
tel. 0706-59 53 90

Önskar hyra en lägenhet, 2:a 
eller 3:a. Har fast anställning. 
Allt av intresse!
tel. 0732-13 22 20

UTHYRES
Häst uthyres! 1 till 3 dagar i 
veckan. Tillgång till ridhus. Gärna 
någon som är över 15 år. Ett plus 
är om man rider westernridning. 
Ring för mer  info!
tel. 0709-99 87 46

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

Helgkurs i keramik 1-2 mars.
www.rosannakeramik.just.nu
tel. 0733-50 72 32

Upphittad katt! Ett stort tack till 
mannen som ringde mig och gav 
upplysningar om min försvunna 
katt i Lindåsen, Nödinge. Tack 
vare dig lyckades vi hitta vår äls-
kade svart/vita katt Findus efter 
3 långa veckor. 
Annika

Försäljningsuppdrag, om du tror 
dig veta att du kan få mer för 
din bil så hoppas vi besanna det 
på Bättre Bil. Bilar från 2003 och 
nyare.
tel. 0303-960 96

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

pryl 

Gåtan med 
Alzheimers sjukdom

kan vara löst 
inom tio år.

För att lyckas med detta behöver 

hjärnforskningen mer resurser. 

Hjärnfondens Postgiro 901125-5.

Bankgiro 901-1255.

Stöd hjärnforskningen!

astmaoallergiforbundet.se

Är du 
allergisk 
mot
pälsdjur?

Bli
medlem
du också

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

Sven-Eric Ericsson
Skår

Grattis älskade
Mikaela

på 9-årsdagen 22/2
Kramar

Mamma & Pappa

veckans ros 
...vill jag ge till alla som har 
hjälpt mig att flytta.

Kram Annica

Grattis
önskas

Mikaela
på 9-årsdagen

Mormor & Morfar
Morbror & Hannele

Veckans största ris till de 
killar från Aroseniusskolan 
som i onsdags tog vår sons 
cykel. Den stod parkerad vid 
Kulturhuset medan vi var 
på utflykt i skogen. Inte nog 
med att ni stal den; ni körde 
också sönder den fullständigt 
och förstörde alla tillbehör 
som stödhjul, lampa och
flagga. Ni är igenkända och 
har nu möjlighet att kontakta 
oss via Alekurirens redaktion 
innan vi ringer era föräldrar. 

Besvikna föräldrar och en 
mycket ledsen 4-åring.

veckans ris födda

Plötsligt händer det!
Nu har vi TRISS i kungar.

VÄLKOMMEN
ERIK

Oskars och Johans bror
Ann-Sofie Poutiainen och 

Ulf Karlsson
KKÖ 11/12 2007

Stort tack till BM Lotta Krook

Våra goa tjejer
fyller 9 år den 18/2

Grattis
Ronja och Maja

önskar
Mamma & Pappa

Ev. uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes. 
Bortrest.

Mona Eriksson
Starrkärr

Till den unga mörkhåriga 
kvinnan och grävmaskinisten 
vid påfarten till lokalvägen 
Nödinge-Nol som hjälpte 
mig den 6 februari när jag 
satt handlingsförlamad i 
bilen efter att ha kört ner en 
trafikstolpe.

Stort tack från den Gamla 
i den röda bilen.

För ett fint omhänderta-
gande i samband med den 
olycka jag råkade ut för i 
Nödinge, då jag krockade 
med ett flygplan.

André van Assche

Välkommen
Jesper & Antons

älskade Lillasyster
Maria & Niklas Zetterlund

Mölndals BB 23/1 -08
Tack Kristina & Juanita, 

MVC Bohus

Ett stort grattis till vår
Isak

som fyller 5 år den 18 feb.
Vi älskar dig!

Grattiskramar från
Mamma, Pappa & Lukas

Grattis
Moppe-Tilda och Tonårs-Bea

önskar
Farmor & Farfar

Till den som kör med fyr-
hjuling i Skepplanda och 
förstör vår fotbollsplan med 
att köra runt och spinna loss 
på både grus- och gräsplan. 
Detta kostar både tid och 
pengar att rätta till. Saken 
är polisanmäld och Du är 
igenkänd för din buskörning 
i Skepplanda. Du är vuxen 
och bör ha bättre vett. Du 
kan ta kontakt med SBTK 
för att göra rätt för dig, 
annars driver vi saken vidare.

Skepplanda BTK

vigda 

Efter 7 sorger 
och 8 bedrövelser

så Äntligen ringen på 
fingern ni har hittat.
Anders Carlsson

och 
Lena Sikström

Lycka till!
önskar

Carola, Thomas, Caroline


