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Naprapat. Smärta i muskler eller 
leder? Ont i ryggen eller nacken? 
Då är du välkommen att besöka 
mig i Nol på kvällar och helger. 
Jag är idrottsmedicinskt intresse-
rad och medlem i Svensk Idrotts-
medicinsk förening och Svenska 
Naprapatförbundet.
Magnus Olsson
tel. 0701-75 92 69

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

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

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

SÄLJES
Tempursäng komplett med ställ-
bar sängbotten och extremt fin 
madrass. 210x105, lite använd. 
Pris: 10.000:- Nypris: 26.000:-
tel. 0704-83 82 24

Kanonfin 2:a i norra Surte.

I norra Surte finns denna fin-fina 
lgh, på 54m2. Vån. 1 av 2. Lgh 
är renoverad, nya golv, kaklat 
och utbyggt badrum, nytt kök. I 
hyran på 2100 kr ingår kabel-TV, 
värme, varmvatten, parkering. 
Ute tillhör en liten täppa, som ni 
kan odla på. Finns redan äpple, 
päronträd och växthus. 650.000 
kr/bud. Ring Leif för mer info.
tel. 0705-23 81 82
 
Examenspresent tex Kaffeservis, 
helt ny (i kvalitetsporslin) ej 
uppackad. Regnbågens Linnéa. 
Otroligt fin. 12 koppar, fat, assiet-
ter, 2 kakfat, kaffekanna, socker-
skål, gräddsnipa. Säljes för 3.000 
kr. (hälften av nypris)
tel. 0303-74 11 72
el. 0704-87 89 58

Blandved, Skepplanda.
tel. 070-391 68 20

Begagnad knäcksten. 200 stenar, 
2 kr/st.
tel. 0303-33 89 87

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

Toyota Carina -1992 sommar & 
vinterdäck. 23.000 mil. 9.000 kr. 
Går bra.
tel. 0303-74 50 52

el. 0709-27 21 06

Bokhylla bortskänkes. Brun, 
H: 177, B: 226. Går att dela i 3, 
massor av hyllor & skåp. Hämtas 
i Skepplanda.
tel. 0704-56 77 54 mån-fre
lör-sön efter 18.00

SÖKES
Barnvakt sökes. Hjälp med 
barnpassning önskas under en 
längre period åt två barn, 1 och 3 
år gamla. C:a 4-25 h/mån, främst 
kvällar och helger. 
Kontaktinfo via Alekuriren 
tel. 0303-74 99 40 

Ledare sökes! Vi söker ungdoms-
ledare till gymnastikverksamhet 
för barn/ungdom 1-12 år i Sur-
teskolan till hösten. Du skall ha 
fyllt 15 år. Utbildning och ersätt-
ning ingår. Maila ditt intr. till:
surtejazzogympa@live.se

Hundvakt sökes i sommar! Snäll, 
social tik. Gäller vissa vardagar 
v. 24-33. Ev. enstaka helg. Helst i 
Nol men även Alafors, Älvängen, 
Skepplanda av intresse.
tel. 076-829 45 01

En maxad B-ponny och en liten 
C-ponny söker medryttare. 2-4 
dgr/vecka. Gärna träningsintres-
serad. Står i Alafors-Sannum.

tel. 0707-45 44 31

Lägenhetsbyte Göteborg-
Älvängen. Lämnar: HR 3rok 
Högsbotorp, 68m2,Hyra 4422:-
Önskar: HR 2-3rok centralt i 
markplan Älvängen.
tel. 0708-85 85 44 
el.0303-74 88 35

UPPHITTAT
2 stycken fotografier (äldre, 
svartvita). På baksidan av fotona 
står det "Grandpa, Mom, Carl, 
Florence." "Grandpa, Dad & 
Ellen." Upphittade för ca 1 månad 
sen, har ej varit efterfrågade. 
Troligen har fotona ramlat ur 
söndrigt kuvert.
Kontakta Alekuriren
tel. 0303-74 99 40

ÖVRIGT
Keramikkurs i sommar.
www.rosannakeramik.just.nu
Tel. 0733-50 72 32

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

Hjälp med gräsklippning önskas 
6 veckor under sommaren.
tel. 0733-37 31 68

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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Grattis underbara
Robban

på 10-årsdagen den 22/5
Kramar i massor

från Mamma & Pappa

undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen men bestämt.

Stig Karlsson, Guntorp

Grattis till vår fina, goa
Talia

på 10-årsdagen 23/5
Kramar & pussar från

Pappa, Mamma, Muller, 
Sovea, Oden och 
släkten i Sverige.

Happy Birthday baby girl!
from families in Fiji 

and uncle Jim in USA

Grattis våran trollunge
Moa

som fyller 5 år 28 maj
Stora kramar från
Mamma, Pappa, 
Felicia och Tobias

Grattis
Emma Sandgren

på 7-årsdagen
önskar

Farmor & Farfar

födda

Kassandra Marie 
Fagerholm

Välkommen vår älskade 
lilla flicka, som föddes 

den 19 mars 2008 på NÄL
Mamma & Pappa

Älskar dig!

Den 24 maj fyller
Batol

1 år
Vi som gratulerar är
Morfar & Mormor, 

Hyadar, Anass, Hadeel, 
mamma Rafah, Aja

Grattis våran härliga kille
Vilmer

som fyllde 6 år den 13 maj
Kramar från

Mamma & Pappa
Gustav & Nicella

Ing-Marie!
40-årsdagen närmar 
sig med stormsteg...

”Gräddhyllan”

tack
Ett stort tack till de föräldrar 
som med stort engagemang 
och mycket arbete ordnade 
en trevlig och lyckad läger-
skola på Galterö.

Elever & lärare 
i ÅK 6 Madenskolan

Felix Sköld
7 år 27 maj

Mormor & Morfar ger 
dig många grattiskramar

Vår älskade
Neo Nyström
fyller 1 år 25 maj

Grattiskramar önskar
Mormor

Mostrarna
Mamma & Pappa

Harry, Enzo och Bagheera

Vi Gratulerar Studenten  
Filip Wermé, 

BP3D Bräckegymnasiet.
Lycka till med 

arbetet på Skanska.
Kram från oss alla i Tunge

Mot Alzheimers 
sjukdom finns bara 

ett botemedel:
Forskning.

Stöd hjärnforskningen!

Hjärnfondens Postgiro 90 1125-5.

Bankgiro 901-1255.

Ring 020-78 11 79 eller gå 
in på cancerfonden.se

Alla
vinner!
I Cancerfondens Rikslotteri är alla
vinnare. Du kan vinna en miljon
kronor, drömresor eller mat. Vi
kan vinna kampen mot cancer. 


