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Pensionärer med lust, energi 
och tid över – välkomna till
www.veteranpoolen.se
tel. 020-350 355

Behöver ni hjälp?
Privatpersoner och företag
kan få hjälp med det mesta.
www.veteranpoolen.se
tel. 020-350 355
tel. 0303-587 20 

Veckostädning - samt flyttstäd-
ning, kontor, fönsterputs, m.m. 
Städning utförs noggrant, bra 
pris. F-skatt. Gäller hela Ale - samt 
hela Göteborg. Tveka inte att 
ringa till Madsens Städservice
tel. 031-70 252 30

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

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

Tomt köpes! Tomt löpes i Skön-
ningared eller Älvängen. Från 
2000 kvm. Alla förslag är väl-
komna. Hör av er till:
tel. 0707-34 37 81 Micke

Tekno leksaksbilar och andra 
fordon. Från 50 till 70-tal. 
I nyskick till trasigt. Ev. nyare i 
bra skick. Köpes privat.
tel. 031-98 14 85

Ved köpes(helst björk) ca. 50 m3.
tel. 0303-33 90 67

SÄLJES
Husvagn, bra skick. Cabby Nova 
-78. Bes till maj -09. Central-
värme, 4 bäddar. 10.000:-
tel. 0706-360 111 Kvällar

Volvo 740 -88, 38.000 mil. S+v 
däck. Ej bes. Pris: 2.500:-
tel. 0303-74 11 89

Hästtransport REKO -91, 1300. 
Enkelaxlad, bra skick. Skall 
besiktigas. 11.500:-
tel. 0703-72 70 26

Vitlackad spjälsäng med 
madrass, och en resesäng.
tel. 0303-33 88 01
el. 073-579 23 69

Skinnfåtölj(snurr.) svart m. 
fotpall. 1.500:- Säng(vikbar) 
med madrass 100:- Furuskänk 
400:- Bokhylla, furu 400:- 

Underskåp(vitt) till tvättställ 
300:-
tel. 0303-74 84 48
mob. 0703-62 79 89

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

Soffgrupp 3+2. Mockaliknande 
material. Nougatfärgad. 
Knappt använd.
tel. 0705-79 77 34

UTHYRES
Sommarbete centrala Nödinge. 
Egen tillsyn. Ring för mer info.
tel. 0708-57 00 47
el. 0735-69 39 41

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

Är det någon som saknar en 
bortsprungen katt? Finns i Surte.
tel. 0704-46 89 27

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

Är du intresserad av att träna 
din häst för duktiga instruktö-
rer? Då kan vi erbjuda: Löshopp-
ning för Uno Bohman den 21/3 
från kl 17.00 Hoppträningar på 
tisdagar varje vecka. Dressyr-
träning varje vecka. Mer info på 
www.relsbo.se. Vid intresse, ring: 
tel. 0709-36 96 40 Jeanette 
mail:  jande173@msn.com

Dreamweaverkunnig sökes till 
extrajobb för att skapa 
hemsidor. Älvängen
te. 0705-92 65 72

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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23-3-08
Sofia Olsson
Ängarnas väg 5

Grattis på 10-årsdagen
Mormor & Morfar

Ev. uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen men bestämt.

Kerstin Eriksson
Alafors

undanbedes 

Lasse Olsson
60 år

Söndag 23 mars
Vi firar med öppet hus på 

Alehemsvägen 26 
från klockan 14.00. 

Alla är hjärtligt välkomna.

uppvaktning

förlovade
Från Thailand idag det 

kommer hem 
ett nyförlovat lyckligt par!

Camilla Rundberg 
och 

Daniel Ljunggren
Thailand 5 mars -2008

Vi som var kvar 
hemma vill Gratta Er

Mamma och Pappa
Mormor Stance och Morfar Algot
Farmor Sonja och Farfar Arnold

Emelie och Niklas
Mikael och Annika

Vanja och Peter
Moa, Kasper

Mormor Ritva och Morfar Kalevi

Sara
6 år 16 mars

många grattiskramar
från

Mamma, Pappa 
& Lillasyster

Våran solstråle
Hannes

fyller 2 år den 16/3 -08
Vi älskar dig.

från
Mamma, Pappa & Jennifer

tack
Vi vill tacka personalen i 
Trollevik för att dom hittade 
våran katt den 6/3 -08. 

Med vänliga hälsningar 
Anna

Ett stort tack till dig eller er, 
som lämnade in min apotek-
spåse med medicin & recept  
i till apoteket. Påsen var 
kvarglömd i en kundvagn 
utanför ICA i Nödinge.
Tack än en gång.

Hälsningar 
Anki

Vår prins
Lukas

fyller 5 år den 18/3
Grattis i efterskott även 
till vår Prinsessa Saga, 

som fyllde 2 år den 26/1
Grattis från

Mamma & Pappa

Grattis
Alexander

på tonårsdagen 15/3
Grattiskramar

önskar
Mamma, Pappa 
Frida & Emma

Mormor & Morfar

Grattis
Lucas

Våran solstråle
på 3-årsdagen 13/3

Massor med grattiskramar
önskar

Pappa & Lena
Farmor & Farfar

Bella & Mimi

Grattiskramar
Hanna

på 4-årsdagen
den 23 mars

önskar
Mormor & Morfar Välkommen älskade

Rasmus
Eddys lillebror

Susanne Thorell och 
Alexander Blåholtz
KK NÄL 3/2 2008

födda

övrigt
Newroz -Välkomna till kur-
diskt nyårsfirande, torsdagen 
20/3 på Nödinge fotbolls-
plan, vid gamla tennishallen. 
Kl. 17.00-20.00. Vi kommer 
att tända eld och ha sång 
och dans. Kebab, falafel 
och kaffe kan köpas. K.pr. 
Samira, 0736-28 85 38. 
Alla är välkomna.

Kurdiska systrar /Nödinge 

I anledning av glaskrossning 
vid Godislagret i Nödinge 
(29/2) stod jag och tittade 
på två grabbar. Den ene 
som hade röd mössa och 
mörk jacka tog upp en sten 
ur fickan och slog med den 
sönder en stor ruta på södra 
gaveln. Hans kompis gick 
baklänges före och hejade på 
det hela. Jag såg hans ansikte 
när han gick baklänges, vänd 
mot mig, varför jag känner 
igen honom om jag får se 
honom igen. Föräldrarna till 
grabben i röd luva borde få 
sig en tankeställare!

B. Larsson

veckans ris 

Vi har förlovat oss!
Therese Nyström och

Christian Beijer
13/3 SK142

All ev. uppvaktning undan-
bedes på våra födelsedagar

Gun & Ejvind Jepsen
Nol


