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Dekorera Din påsktårta själv!
Marsipan, sugarpaste, mousser, 
kristyrfigurer och div. redskap. Gör 
ditt tittägg 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

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

Ensilage köpes. Lämpligt för häst.
tel. 070-66 10 549

Person- & transportbilar köpes. 
Nästan allt.
tel. 0707-536 177

SÄLJES

En liten Shi-Tzublandningskille, 4 
mån. söker nytt hem. Han är vacc. 
chip.  avmaskad, vet. besiktad, 
rumsren. Går i koppel. Äter allt. 
Mycket social. Vid intresse, ring:
tel. 0733-74 93 80

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

Skoda Octavia GLX i 101 hk. 2000 
års modell. Silver metallic. 
47.000:- Välvårdad, i gott skick. 
11.600 mil. En ägare. Bör ses!
tel. 0303-744 122
el. 0730-744 028

Renault Clio -2005. 1,2 16v, 75 
hk. 5D, Blå metallic. 2.200 mil. 
Mycket välvårdad. Pedantskött. 

Bör ses. Pris: 89.000:-
tel. 0303-744 122

UTHYRES
Byter en 4 r.o.k. med en 3:a i 
Nödingeområdet.
tel.0303-964 51
el. 070-49 34 287

Stallplatser uthyres i litet triv-
samt stall. Stora hagar, paddock. 
Möjligheter att rida för tränare i 
hoppning och dressyr regelbun-
det. Närhet till manege. Söker 
även medryttare.
tel. 0303-961 07

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

ÖNSKAS HYRA
Stuga/torp/lägenhet för året-
runt-boende i Ale kommun. 
Önskemål: ca 50 m2, lantligt 

läge, nära hållplats, enkel men 
funktionell standard, gärna i Ala-
fors/Älvängen. Är anställd inom 
Ale Kommun. Ev. kan byte ske 
med hyreskontrakt på fritidshus 
i Torslanda. Svar med e-mail till:
stug-finnaren@telia.com

Liten Lgh. eller del i hus sökes 
omgående i Älvängen med 
omnejd. Skötsam med fast 
arbete.
tel. 0764-09 86 30

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

Katt upphittad i Alafors 5/3. 
Svart långhårig(Norsk Skogs-
katt?), vit i ansiktet, svart haka, 
vitt bröst och vita tassar.
tel. 0303-33 22 21

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 övrig

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

Pollenallergiker?

Bli medlem du också

Grattis 
Peter 

på 40-årsdagen 10/3 
och 

Mocci-Li 
5 år 11/3

 Kramar från 
Mor/Farmor

Grattis på födelsedagen
önskar

Robert & Natalie
och den övriga familjenTill min prinsessa

Angelica
som fyller år 10 mars

Du är det finaste jag vet.
Älskar dig

Puss & kram!
Mamma

Mängder av Grattis
på din 6-årsdag

Ida
den 9 mars

Jag älskar dig!
Puss & kram

Mammis

tack
Jag vill framföra min tack-
samhet till alla som gjorde 
min pensionering och 65-
årsdag till ett fantastiskt 
minne. Tack för alla blom-
mor och presenter.

Majken Lund
Alafors

Ett stort tack till er alla 
på Vikadamm för trevliga 
avtackningar, presenter och 
vackra blommor. Nu är jag 
pensionär på riktigt.

Ivar Nilsen

Grattis
Fanny

på 7-årsdagen
den 1 mars

önskar
Mormor & Morfar

Linda, Fredrik & Malva

födda

Välkommen till världen
Theo

11/12 föddes 
vår ängel på NÄL
Therese Nyström 
& Christian Beijer
Stort tack till Carina 
& Sara, Ale MVC

Grattis
 Karin Andersson

99 år 12 mars
önskar

Alla Nära & Kära

Vår goa tjej
Stina

Grattis på 1-årsdagen
från

Mormor & Morfar

Grattis!
pappa Matthias

30 år 9 mars
lillasyster Stina

1 år 10 mars
Älskar er

Mamma & Alva

Grattis vår lille älskling
Lukas

som fyller 1 år 
den 8 mars

Många grattiskramar från
Mamma, Pappa & Isak övrigt

Trevlig, jordnära man sökes 
av 60-årig kvinna. Svar till: 
sig. "Våren", Alekuriren, 
Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen

Grattis!
Cicki Otter

som fyllde 39 år 6/3
Ett år kvar till 40...


