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Dekorera Din påsktårta själv!
Marsipan, sugarpaste, mousser, 
kristyrfigurer och div. redskap. Gör 
ditt tillägg själv - bra paketpris. 
Välkomna till Grunnegummans 
Lilla Tårtshop. Alltid öppet när jag 
är hemma(även kvällar, lör-sön). 
www.123minsida.se/grunnegumman115
tel. 0303-74 50 27

Trädgårdsarbete utföres. Gräs-
klippning, trädfällning, beskär-
ning av träd och buskar, platt-
sättning, rengöring av balkonger, 
fasader m.m. Stuprännor 
rensas även.
tel. 0735-69 31 04
el. 0735-69 31 07

Trädfällning och röjning 
utföres. Fri offert. F-Skatt.
tel. 0303-74 81 18
el. 0706-93 62 43

Bokföringshjälp?
Löpande bokföring, momsre-
dovisning, löner, bokslut samt 
deklarationer. Innehar F-skatt 
sedel. ME Consult bokföring KB.
tel. 0703-00 16 46

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

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

Väl fungerande VHS-video 
- gärna Philips. Samt små kom-
pakta bra högtalare med hög 
kapacitet för ca 100m2 ljudyta till 
ett bra pris. Annika
tel. 0704-32 02 24
el. 24 99 99

Flakmoped i bra skick köpes.
tel. 0303-33 71 14 kvällstid

SÄLJES
Bra felfri kyl & frys. till t.ex. som-
marstuga säljes.
tel. 0303-22 97 36
mob. 0703-32 97 36

Möbelgrupp i rotting pass. 
uterum, billigt. 1 st gungställ-
ning. Gratis mot avhämtning.
tel. 0303-33 73 91

Motorbåt Kabinbåt -02. Ny die-
selmotor 60 hk -02, 2st kompas-
ser, 2st styrplatser, VHF, toalett 
med el. spolning, ankare med 
lina, gasolkök, kylskåp, hydral. 
trimplan, bilstereo.
tel. 0303-74 13 06

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

LÖDÖSE - TOPPLÄGE!
Fint, välplanerat gavelradhus 
i gott skick. 5 rok. 4-5 sovrum. 
Braskamin. Garage. 
A. Dukat Fastighetsbyrå 
tel. 031 - 28 68 68 
el. 0705-28 68 68

Säljer piano märke August Hoff-
man, 2.200:- och framåtbäddad 
bäddsoffa, 600:-
tel. 0303-74 68 19

Nybörjarset - golf. 
Klubbor + bag + vagn. 1.500:-
tel. 0707-77 30 06

Hö - löspressad hö. 
Ca 15 kg/balen.
tel. 0303-74 50 75

SÖKES
Projekthundar sökes!
Jag håller på att utbilda mig 
till hundinstruktör, därav ingen 
kostnad, och behöver projekt-
hundar till en valp- & allmänlyd-
nadskurs. För anmälan & mer 
info ring Sofia
tel. 0735-63 20 21

UTHYRES

Sälenstuga nära Hundfjället. Ej 
rök el. djur. Vecka 14. 2.600:-
tel. 0303-33 89 86

Boxplatser uthyres, stall Öster-
gård, Alafors. Tillgång till fina 
ridvägar, gott om hagar, paddock 
m.m. Kommer även att anordna 
ridlektioner.
tel. 0762-38 60 40

ÖVRIGT

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

Förstoringsapparat Opemns #A 
i mycket gott skick. Inkl. ramar & 
tillbehör. Bortskänkes till fotoin-
tresserad.
tel. 0734- 03 00 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.
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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
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övriga övrigg
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Grattis!
Anton Salenius

på 11-årsdagen
Mormor & Morfar

Grattis
Carro

på din 17-årsdag 4/3
Kramar 

från
Hela din familj

Ett stort Grattis
Alvin

på 1-årsdagen
den 1 mars

önskar
Farmor, Farfar, Ola, 

Stefan, Mattias & Linnéa

Grattis
Gustav

på din 5-årsdag den 6 mars
Kramar från

Farmor & Farfar

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

Stig Karlsson
Älvängen

undanbedes 

vigda 

I strålande höstsol, 
lördagen den 6 

oktober 2007, vigdes
Jennie Eriksson

och
Anders Liljekvist

i Uråsa kyrka 
utanför Växjö

Paret är bosatt i Växjö

Ett stort grattis 
på 10-årsdagen

Josefine
önskar

Mamma, Pappa 
& hela släkten

Filippa Blomqvist
Bohus

Vårt lilla charmtroll 
gratuleras på 2-årsdagen 

den 3 mars
av

moster Beatrice
Mormor & Morfartack

Till arbetskamrater, Ale 
kommun och sektion 47 
kommunal, Ale för avtack-
ningen i samband med min 
pensionering.

Bert Karlsson

All ev. uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Rut Hellman

Filippa Blomqvist
Bohus

En pigg liten tjej
gratuleras på 2-årsdagen

den 3 mars
av

Ulla & Klas

Grattis älskade 
Alfred

1 år den 4 mars
önskar 
Farmor, 

Mormor och Morfar

veckans ros 
Veckans Ros vill vi ge Vad-
backa Gästgiveri. Underbar 
mat och härlig service fick vi 
på vår överraskningsfest för 
vår kompis som fyllde 75 år. 
Tack tack.

"Kortklubben"

Veckans Ros vill jag ge till 
personalen på Svenheimers 
Konditori i Nödinge för två 
jätteroliga praktikveckor

Kram Johanna

Grattis
på 2-årsdagen

Maja
Kramar från

Morfar & Mormor

Grattiskramar
Emma

på din 2-årsdag
1 mars

från
Mamma & Pappa

Veckans Ros vill jag ge till 
familjerna Hansson i Pet-
ters hage. Mikael för lån av 
utrustning, Ulrika för att 
jag "lånade" hennes man på 
träningsresan, Leif för val-
laservice och sist men inte 
minst Katharina som var 
med på tåget och i spåret när 
vi körde Tjejvasan. Tusen 
tack! Rosor också till Elin 
som fick en annorlunda 
födelsedag och resten av 
min familj som står ut med 
mina ryck...

Ingrid


