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Klassisk massage.
tel. 070-459 30 54

Skall Du göra examenstårta, mors-
dagstårta, bröllopstårta eller 
annan tårta? Hos Grunnegumman 
finns kavelmarsipan, sugarpaste, 
mousser, div. redskap och deko-
rationer för Din tårta. Alltid öppet 
när jag är hemma, även kvällar 
och helger! Hjärtligt Välkomna! 
Margareta Johannesson
tel. 0303-74 50 27
email. grunnegumman
@compaqnet.se

Sprutlack av köksluckor m.m. 
Kanonerbjudande, 25% vid bok-
ning vecka 20. Fria kostnadsför-
slag. Hembesök, Fria leveranser.
tel. 0704-28 28 74

Nyinstallation av kök, golv och 
övrig inredning utföres. Även 
altaner, ombyggnationer och 
andra snickerijobb. SMA Jimmy
tel. 0706-250 382 

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. Husvagn. 
Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 073-742 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
Mysig vindsvåning säljes i Nol 
(brukstorget) i Ale kommun. Ett 
rum med pentry och sovalkov 
och kaklad dusch samt handfat. 
19 m2. Hyra 715 kr inkl. p-plats. 
265.000 kr/högstbjudande. 
Priset kan diskuteras vid snabb 
affär. En bra förening med god 
ekonomi.
tel. 0704-56 55 80 Erica

Vita köksluckor. 8 st till över-
skåp, 8 st till underskåp, 1 st till 
högskåp och 5 st lådfronter. Inkl 
gångjärn och handtag.
tel. 031-98 01 25

Eldriven slipsten med smärjel. 
Pris: 1.500:- AGA Svetsverk. 
Pris: 2.000:-
tel. 073-025 80 90

Husvagn Polar 470 -78. 5 sovplat-
ser, U-soffa. Vattenburen värme, 
gas/elpatron 230 V. Kylskåp gas/
el 230 V. Nybes. Nyskattad. Tot. 

vikt 1100 kg.  Inkl. batteri, porta-
potti, TV-antenn och markiser till 
gavlarna.
tel. 0708-27 69 27

Charmigt radhus i Bohus C, 3 rok. 
förråd & tvättstuga i källaren, 
garage på stor tomt. 1.250.000 kr.
tel. 0707-40 94 97 Ägare
el. 0706-59 05 01 Mäklare

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

Spelrätt Nödinge GK. Pris 3100 kr 
för resten av året.
tel. 0708-58 83 43

Grå, svagt randad kostym stl. 46, 
använd en gång. Säljes för 500 
kr. nypris 1.200 kr.
tel. 0303-967 51

UTHYRES
Medryttare önskas till 5-årig HBL 
valack. Finns utanför Nygård. 
Ring för mer information.
tel. 0731-52 06 56

SÖKES

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

Jaktarrende eller medlemskap 
i jaktlag önskas. Är arbetsvillig 
och intresserad av viltvård. Har 
även en bra rådjursdrivare. Även 
eventuellt köp av skogsskifte om 
min. 50 HA är av intresse.
tel. 0738-000 606

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

Björnjakt + skogsfågel och små-
viltsjakt på Vägsele JVO, 13500 
Ha(Lycksele kommun) vecka 43. 
Pris med eget boende på jakt-
marken 4000 kr + fällavgift på 
björn. Christer/Roland Åkesson.
tel. 0950-240 30
mob. 0730-933 31

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 övriggpryl 

Lasse
40 år 18 maj

Grattis önskar 
alla vi på Björklövsvägen

Att fylla 10 år
är en viktig dag

för Louis Romberg 
är dagen den 16 maj

Och då skall hon få ett 
fyrfaldigt "Hurra!"

från Mormor & Morfar,
och ett "Vov" från Tova

Grattis till våra
underbara barn,

Sofie 
som fyllde 1 år den 6/5 

Robin 
som fyller 5 år den 24/5

 Mamma & Pappa

Andy
i Alafors

fyller 18 år 13/5
Här var du bara tre år!

Tänk vad tiden går
Nu du myndig blir!

Grattis till vår fina, goa kille!
Kramar från 

Mamma, Pappa, syskonen 
Linde och Demi samt Mormor, 
Fastrar med fam. Morbror och 
Roa, Farfar och kompisarna!

Grattis
Nils

på 1-årsdagen 15/5
önskar

Mamma & Pappa

Grattis
Therese Andersson
på din 20-årsdag 19/5

önskar
Mamma & Pappa,

Jennie,
Angelika med familj

Grattis
Tommy

på födelsedagen 16 maj
1 år närmare pensionen!

önskar
Sofia och Anette

Stort grattis 
till våran goa busunge

Linus Christophersen
som den 20/5 fyller 5 år!

Älskar dig!
Pussar & kramar från

Mamma, Pappa
Jonathan & Alice

förlovade
Vi har förlovat oss!

Torbjörn Lundkvist
Heléne Jonsson

Lunneviken
Pingstafton 2008

Våran goa
Ida ("Beda")

fyller 2 år den 14/5
Bamsekramar från

Mamma, Pappa
& storasyster Emma

Den 18 maj fyller
Benjamin

12 år
Grattis önskar

Crigge, Nathalie, Mamma, 
Pappa, Mormor, Morfar

& Farmor

Våra goa barnbarn
Elin och Linnea Rautio

grattas av Farfar och Farmor på sina födelsedagar
Elin fyller 13 år den 24/5 • Linnea fyller 11 år den 30/5


