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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

Visning av hud- och hårvårdspro-
dukter som innehåller: mineraler 
och salter från Döda havet + Aloe 
vera och flera olika örter. Sam-
mansatta genom unika processer 
med mycket kunskap och höga 
kvalitetskrav. Behandlingar: 
ansikte, händer, fötter. Taktil mas-
sage. Ring för tidsbokning.
B Hansson
tel. 0736 - 79 50 15

el. 0303 - 22 90 45

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

EKA Fönsterputsning KB
Allt inom fönsterputsning utföres. 
Mångårig erfarenhet 
F-skatt finnes.
tel. 0704-42 61 53 
el. 0762-20 12 29

BNT-EL.
Elinstallationer.
tel. 0705 - 27 12 08

Mångårigt företag i Älvängens 
centrum säljes.
tel. 0737 - 84 23 05

Service el hushållsmaskiner, spis, 
alla fabrikat.
Jour, lång vana, lågpris, fri resa.
Spara annonsen.
Ring för råd eller rep.
tel. 070-658 20 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. 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

SÄLJES
Motorcykel säljes. 125cc scooter-
modell 2005, 100 mil. Ring för 
visning.
tel. 0303-74 25 72
el. 0730-342848

Damcykel Monark från 1960, 
rosa, 28 tum. 300:-
tel. 0303 - 22 90 09
 
Babyvagga tillverkad på dag-
verksamheten Treklövern. Säljes 
till högstbjudande. 
Utgångsbud 500:-
tel. 0704 - 32 00 85 Lars

Söta goa kattungar, 1 svart/vit 
hane och en svart/brun hona 
säljes till garanterat gott hem. 
Gärna äldre men alla är väl-
komna att ringa. Ej leveransklara 
än. 50:-/st. 
Ring förmiddag och kväll. 
tel. 0303 - 74 31 11

Tryckinpregnerade trädgårds-
sliper. 150x150x2600 och 
200x150x2600.
tel. 0737 - 66 90 42

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

Vedkap 55 cm klinga. 380 V. 500:-
tel. 0703-18 94 31
el. 0303-74 81 41

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 

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

UTHYRES
Ledig lägenhet i Alvhem. 2 rum 
och kök 65m2. Hyra 4700/månad 
ink allt. 1:a våning i litet trevligt 
hyreshus på stationsvägen 2.
tel. 0702 - 83 10 06 Lars

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

Mobiltelefon borttappad i 
Älvängen/buss. Hittelön.
tel. 0738-27 44 79

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 övrigg
pryl 

Grattis
"Syster Janet"

Tre år på högskolan, 
du kämpat på

för att ett sjuksköterskeleg få
Den 30 maj du målet nått

och i handen din 
legitimation fått
Grattis önskar

Martin, mamma & Idor, 
Jimmy

födda
Välkommen vår son

Joakim
Madeleine, Marcus, 
Matilda, Tobias och 
Jonathans lillebror
Näl BB 17/5 - 08

Christina Jigfelt och Torbjörn 
Andersson

Vår älskade
Maja

fyller 4 år den 4 juni
Grattiskramar från

Farmor & farfar, Emma & 
Frida, gammelmormor & 

gammelmorfar

vigda 

Nu har vi gift oss!
Anna Lindell och Patrik Kinnvall

Sjömanskyrkan - Skagen
24 maj 2008

Brudnäbbar är våra barn Emma och Andreas
TACK till våra föräldrar för en trevlig dag

Välkommen
Elsa

Den 12/5 föddes vår under-
bara dotter på Näl. Tack till 

BM Kristina Thörnqvist.
Stolta föräldrar Kristina & 

Mikael Samuelsson

tack
Ett stort tack till vår foto-
graf Fredrik, vår chaufför 
Peppen, släkt, vänner och 
grannar för att ni gjorde vår 
bröllopsdag till ett minne 
för livet.

Eva och Hans

Grattis på 35-årsdagen
Dennis
den 5 juni

önskar
Thomas och Jenny

Stort grattis till 
vår goa kille

Magnus Hagman
som fyllde 6 år den 29 maj

Mamma & pappa, 
mormor & morfar, farmor

Grattis
Rebecka

på din 8 årsdag, 29 maj
önskar

Mormor & morfar

Grattis
Owe

på 68-årsdagen den 6 juni
från

Inga-Lill & Kurt

Tänkte ni ville veta
Olivia 

ska hon heta
Albin & Ludvigs syster
080408 Spec-BB KKÖ 

Tack till Kristina 
på Bohus MVC

Susanne & Anders 
Leyonlund

veckans ros 
Veckans vackraste ros och 
GRATTIS till Susanne Ahl-
qvist, som den 30/5 - 08 tog 
sin sjuksköterske-examen. 
Grattis också till Petra och 
Sofia som tog körkort så 
galant.

M. Lena

Alla vårens vackraste blom-
mor vill jag ge till rehab-
gruppen Vikadamm och alla 
trevliga chaufförer för resan 
dit. Tack mina barn och 
hemtjänsten för jag kommit i 
gång igen.

Maggie

Ett fång av rosor till Carina, 
Susanne och Anette för den 
underbara överraskningen 
utanför Rådhuset.

Kramar Eva-Lotta

Rosor i mängder till våra goa 
kompisar som överraskade 
oss under kvällen. Tack för 
den bästa presenten vi kunde 
få. Kramar till er alla,

Hans och Eva

Den vill jag ge till Nya 
Älvbrinkens konditori som 
för tredje året i rad skänkte 
massor med gott bröd till vår 
basar på Förskolans dag.

Personalen på Bohus förskola

Tack du bilist med snabb 
reaktionsförmåga som räd-
dade mig från en kanske 
svår olycka vid trafikljusen i 
Älvängen. Jag förstod först 
inte vad som hänt och skulle 
gärna vilja ha kontakt med 
dig. Känner du igen dig, 
lämna ett brevsvar till Ale-
kuriren.

Tacksam

Till den trevliga taxiföraren 
som körde hem min kvar-
glömda mobil och till Ale 
taxi som lugnade mig och 
tog kontakt med taxin. Ni är 
guld värda.

MvH Lena W

Veckans Ros vill jag ge till 
bandysällskapet bakom den 
så kallade bänkfesten i Surte 
i lördags. Väldigt trevliga 
människor som bara spred 
glädje omkring sig. Dess-
utom var de på plats tidigt 
på söndagsmorgonen och 
städade upp efter sig. Jag 
hoppas att ni kommer till-
baka fler gånger!

"Granne" till bänken

veckans ros 


