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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

Bilar köpes. Allt av intresse. 
Även husvagn. Privat, kontant. 
Hämtas.
tel. 0302-312 35
el. 0762-700 553

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

Tomt köpes! Tomt köpes i 
Skönningared eller Älvängen. 
Från 2000 kvm. Alla förslag är 

välkomna. Hör av er till:
tel. 0707-34 37 81 Micke

Tomt önskas köpa i Ale eller 
Kungälvs kommun. Från ca. 
1.000-2.000 kvm. 
Hör av er till Markus:
tel. 0707-43 10 65

Äldre hus 1  eller 2-plans. Boarea 
minst 85m2. Intresseområde Ale 
kommun. Har du/ni vad vi söker? 
Ring Ulla och Gustaf 
efter kl. 18 på: 
tel. 031-86 99 68

Affischer. Äldre, Film, Reklam, 
Rese, etc. Även utländskt. Även 
större partier.
tel. 0704-52- 54 62

Garn emottages eller köpes 
billigt. Ring gärna
tel. 0303-74 63 39

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

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

Fynda: korgmöbel 2 fåtöljer + 
1 bord, rosa 600:- Elorgel, liten 
200:- Brio kärra 100:- Sulki 
50:- Barnsym. 50:- Potta + pall 

100:- Snöracer 150:- Skridskor stl. 
40. 100:- Trehjuling lila 200:-
tel. 0303-74 91 63
el. 0739-53 80 43

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
el. 0708-36 58 90

Vävstol, nedmonterad.
tel. 0520-66 81 12

Mercedes E320 -96. Automat, grå 
skinninredning/klädsel. Drag-
krok. Besiktigad och nyskattad. 
Nya vinterdäck. Pris: 42.000:- 
eller bud.
tel. 0704-49 71 02 Stefan

Chevrolet Van 6,2 diesel -92. 
Nyrenoverad växellåda. Besikti-
gad och nyskattad. C-kort krävs. 
Säljes pga att jag fått servicebil. 
Pris: 39.000:- eller bud.
tel. 0704-49 71 02 Stefan

SÖKES
Söker lägenhet eller rum 
snarast. Har arbete.
tel. 0705-29 87 69

ÖNSKAS HYRA
Händig ung man söker mindre 
hus på landet i Ale. Kan flytta in 
omgående.
tel. 0709-27 18 71 Magnus

UTHYRES
3:a i Surte. Ledig från 080401.
tel. 031-98 12 47
el. 0704-32 17 51

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

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

Ungdomscykel upphittad 
Alafors-Starrkärr.
tel. 0703-300 305

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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FamiljÖverraska Överraska med en annons!med en annons!

GRATTIS

tjänster
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Hedra minnet med en
gåva till Rädda Barnen.

Beställ ett Minnesblad
Ring 020-52 52 00
Post/bankgiro 90 2003-3

23-3-08
Sofia Olsson
Ängarnas väg 5

Grattis på 10-årsdagen
Mormor & Morfar

Till apoteket i Älvängen. 
Skulle hämta ut min hjärt-
medicin, men döm min för-
våning när damen i kassan 
sade att det felades "1" dag. 
Ale kommun är långsmal 
och vi är många som bor 
ganska långt från Älvängen, 
jag själv har 4 mil. Nu är jag 
lyckligt lottad och har bil 
och körkort, men för alla 
äldre människor som måste 
ha skjuts för sina ärenden 
kan det inte vara lätt att vara 
sjuk i Ale kommun. Lite 
smidighet är att föredra, och 
tänk på att det är vi sjuka 
människor som gör att ni på 
apoteket har arbete.

Arg och besviken kund

veckans ris 

veckans ros 
Till Barbro Hagman i Surte. 
Tänk om alla människor var 
som du -Vad underbar värl-
den skulle vara! Tusen tack 
för hjälpen!

Else-Britt

födda

Välkommen vår going
Emma

den 17 februari föddes vår 
underbara Emma på NÄL. 

Hon vägde 3380 g 
och var 50 cm lång. 
Stolta föräldrar är 
Lena Stensrud och 

Fredrik Konradsson

uppvaktning
Doris Carlsson 

fyller 75 år
Jag firar med öppet hus 

lörd 29/3 kl 13-19 
på Göteborgsv. 49 B

Inga presenter
Välkomna

Oskar
i Starrkärr

fyller 9 år 25 mars
Grattis från

Farmor & Farfar

tack
Ett stort tack till er alla på 
Bohus Förskola för den trev-
liga uppvaktningen, som blir 
ett härligt minne. Tack även 
till Ale kommun för gåvan.
Tid är något man bara har, 
om man tar den.

Gunvor M

undanbedes 
All ev. uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Gunnar Ringholm
Skepplanda

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

Elsy Johansson
Hålanda

Till Harry på PRO i 
Nödinge för den fina resan 
till Tyskland som blev upp-
skattad av alla som var med 
på resan.

Grattiskramar
Malin 

Axelsson-Dahlgren
på din 15-årsdag 25/3

önskar
Mamma, Tomas

Tobbe, Jejja, Coffe
Mormor & Morfar

All uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Åke Erlandsson

Ing-Marie
Snart fyller du 40...

Ett hjärtligt tack till alla er, 
släkt och vänner som gjorde 
vårt 85 resp. 75-årsfirande 
till en trevlig fest.

Astrid Danielsson, 
Sven Fransson

Grattis! 
prinsessan Cindy 5 år
prinsen Dennis 2 år

önskar
Mamma & Pappa

& hela släkten
Vi älskar er!

Grattis
Viktor

på 3-årsdagen
den 23 mars

önskar
Mamma, Pappa

& Emma

Vi har fått en till lika fin!
Välkommen

Vilmer
Edvins lillebror

Kristina och Marcus Rosén
Mölndal 9/3 2008

Tack Kristina 
Törnkvist, MVC

övrigt
Här har ni det ni söker, 
sångerska till bröllop och 
begravningar. 
Ni kan nå mig på:
tel. 0735-59 54 43
el. 0709-65 73 30
Madelene Samuelsson


