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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.datatomas.se

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 500 - 50000:- kont.
Allt av intresse. äv. Skåpbil, Hus-
vagn. Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0737-42 90 92

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar hämtas.
Stefan tel. 0736-47 85 01

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

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

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

SÄLJES
Växa säng mörk träfärgad. Med 
madrass. 1000:- Brio sulky mörk-
blå. 500:- Duplo lego ca 500:- 
Eldriven 4-hjuling. 300:- BMW 
fälgar original & bredare. Säljes 
till högstbjudande.
tel. 0702-23 55 98

Emmaljunga tvilling/syskonvagn 
-05. Regnskydd och 2 mjukliftar 
medföljer. Pris: 3000:-
tel. 0303-74 08 09
el. 0738-16 47 85

Flickcykel Crescent, 24" Silver/
röd. 1.200 kr.
tel. 0303-74 22 06

Mursten säljes. Oanvänd Bender 
Megawall projekt, ca 40 m2, 
säljes för 700 SEK per m2. Nypris 
918 SEK per m2. Även hörnsten 
och täcksten finns.
tel. 0708-30 70 05

Redskap för mindre lantbruket 
alt. hästgården. Hövändare, 2 
rotorer. Hösvans. 25 pinnars 
harv. Ringvält 3-delad, 3 m. Göd-
selspridare i trä. Tvåskärig plog.
tel. 0768-33 64 20
el. 0303-33 64 20

Nästan ny, rymlig undulatbur 
säljes för 350:- Nypris 900:-
tel. 031-98 14 76

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

Säljes: varmblodig ridhäst. 
Billigt. Boxplatser finnes till 
uthyrning.
tel. 0704-28 28 74

Mysig vindsvåning säljes i Nol 
(brukstorget) i Ale kommun. Ett 
rum med pentry och sovalkov 
och kaklad dusch samt handfat. 
Hyra 715 kr inkl. p-plats. 265.000 
kr/högstbjudande. Priset kan dis-
kuteras vid snabb affär. En bra 

förening med god ekonomi.
tel. 0704-56 55 80 Erica

UTHYRES
2 r.o.k. i centrala Älvängen. Ljus 
och fräsch, delvis möblerad, med 
uteplats. Uthyres 3 månader, ev. 
längre.
tel. 0768-30 63 33

SÖKES
Smålandsvillan söker tomter/
markområden. Ring Mikael Nilsson:
tel. 0709-94 26 59

ÖVRIGT
Rödmålning med äkta falu röd-
färg. Bra priser.
tel. 0730-84 50 09
el. 0730-84 44 46

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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FamiljÖverraska Överraska med en annons!med en annons!

GRATTIS

tjänster
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Mot Alzheimers 
sjukdom finns bara 

ett botemedel:
Forskning.

Stöd hjärnforskningen!

Hjärnfondens Postgiro 90 1125-5.

Bankgiro 901-1255.

Grattis
på 10-årsdagen den 29 april

vår älskade
Lina Forsberg
Många kramar 

från Mamma & Pappa

All ev. uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Maj-Britt Persson, Hålanda

undanbedes 

Många grattiskramar
Amanda Olsson

på 1-årsdagen 28 april
önskar

Farmor & Farfar

Grattis vår gullpojke
Alve Henriksson

på din 4-årsdag den 27/4
Pussar & kramar

Mamma, Pappa & Fridian

Grattis
Hampus
5 år 28/4

Mamma, Pappa, Pontus
Farmor & Farfar

P.g.a sjukdom undanber jag 
mig all uppvaktning på min 
50-årsdag.

Anna Erlandsson

Grattis
vår älskade prins

Benjamin
på din 2-årsdag 

den 27/4
Kramar

Mamma & Pappa

Grattis
Amanda

på 12-årsdagen den 1 maj
önskar
Farmor

Ev. uppvaktning på min födel-
sedag undanbedes vänligen.

Ann-Sofi Svensson

Grattis
till vår älskade prinsessa

Maja Mollington
på 2-årsdagen den 27/4

önskar
Mamma, Pappa

Mormor & Morfar 
med familjer

Grattis
Moa Marcusson 

5 år den 8 maj
Moa bor på Skolallén i Nol.

Ha en bra dag!
önskar

Farmor & Farfar i Kungälv

Vi vill tacka våran kära 
moster Gerda och våra 
kusiner som bjöd samman 
släkt och vänner på Gerdas 
90-årsdag. Ett oförglöm-
ligt minne. Ni är värda alla 
rosor.

Mildred och Kerstin

veckans ros 
Stort tack till bonden Bengt 
på Kilanda säteri för en fan-
tastiskt rolig och lärorik dag! 
Tack även till föräldrarna 
som följde med oss!

Elever och lärare
så 3, Madenskolan

Grattis
Vincent

på 2-årsdagen den 28 april
önskar

Farmor, Farfar, Mikael och 
Björn, Mormor, Morfar, 

Hanna och Tobias

All ev. uppvaktning i samband 
med min födelsedag undan-
bedes vänligen men bestämt.

Rolf Johannesson, Bohus

Vi vill ge ett stort fång rosor till alla er som gjorde vår 
stora dag, till en ”super duper toppen” dag. 
Ett härligt minne att se tillbaka på.
Kattarina och Terese på Alemässans kansli, som utsåg oss 
till Ale mässbrudpar 2008. Pernilla på Pfager, som gjorde 
snygga naglar och manikyr. Anneli på Butik Juliana för de 
otroligt vackra kläderna. Anita och Emelie på Klippstudion 
för tjusiga håruppsättningen. Jessica, Sandra, Lia på Kicks, 
som fi xade sminket. Svenheimers som ordnade den fi na, 
goda tårtan. Stig Albansson, en otroligt duktig fotograf. 
Anna m personal på Smycka, som hjälpte oss att hitta rätt 
ringar. Svens blomma, som ordnade alla blommor. Helt 
underbara! Sköldéns häst och transport, för den 9 m långa 
vita limousinen och den röda mattan, coolt! Präst Björn 
Nilsson, solo sång av Sabina Nilsson, som gjorde vigseln 
så vacker, i Starrkärrs kyrka. Ni är alla otroligt duktiga och 
trevliga, så tillmötesgående. 
Tusen tack till er alla, vi är så tacksamma!

Vi vill också tacka Camilla och Mikael, Linda och Torwald, 
mamma Ewa, Tobias, Jonas, pappa Hans, Anki som fi xade 
och donade allt för oss, grannarna Anna och Fredrik, och 
alla andra vänner, som kom och fi rade denna händelse 
med oss. Så kul det blev! 
Vilken tur vi har, att ni är våra nära och kära.

Varma hälsningar från Kent & Louise Löfqvist

Grattis
Jan Zeilon

50 år den 28 april
Viesbacke, Hålanda

Vi gillar dig fast
 du är skitgammal...


