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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

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

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

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

Riggn. Arb. Splitsar, tågvirke och 
vajer. Långsplejs, kortsplejs, 
liverpoolsplejs, kransplejs. 
Div. Sjömansarb.
tel. 0303-74 71 77 Ingemar

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
Kabe Safir GDL 590-83. En 
mycket fin och välvårdad hus-
vagn med förtält Isabella, matta,
porta-potti, fönstermarkis, gaso-
lugn, CD, radio, fjällkontroll. Bes. 
till 2010. Tot.vikt 1390. 

Pris. 35 000. Gittan 
tel. 076-161 38 05
el. 0303-74 08 85

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

Altandörr med karm. 10 st slipers 
150 kr/st.
tel. 0520-65 20 91
el. 0704-44 66 91

Seat Coroba 1,4 -01. Röd, 10 900 
mil. Nybes. 29 000:-
tel. 0708-44 53 75

Träsnipa mahogny. Vårutrustad 
med båtvagn, 4-cylindrig diesel, 
sötvattenkyld. Gasolkök, stor 
sittbrunn, ruffad. Säljes pga 
ålderdom. Billigare vid snabb 
affär.
tel. 0520-66 90 00
el. 0739-47 84 06

EU-moped Piaggio NRG Pure-Jet, 
årsmodell 2006. Mycket välvår-
dad moppe med insprutnings-
motor. 470 mil. Servad enl. bok. 
Nytt bakdäck och nytt batteri. 
16 500:-
tel. 0303-74 26 32
el. 0709-74 24 45

Välvårdad husvagn. Solifer 460, 
årsm. 90. Pris 55 000:-
tel. 0303-74 71 77 Ingemar

Aluminiumställning med två 
lemmar ca 6 m hög. Pris 9 800:-
Plastad träsnipa "Yamar" diesel. 
Pris 12 000:-
tel. 0303-74 64 05
el. 0708-63 56 63

KMV Plesir 27 -1980. 1x Sole Diesel 
Mini s.v. kyld -62 hk -02. 
För mer info ring
tel. 0303-74 13 06
el. 0707-31 86 39

Cabby 512 DL -88. Förtält + matta. 
Markis till framruta. Bes. tom. 
090531. Välvårdad. Pris 42 000:-
tel. 0739-20 38 87
el. 0520-65 09 79

SÖKES
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

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

Jag behöver fler medarbetare 
i mitt nätverk. Välkommen att 
ringa för mer info. 
Birgitta
tel. 0702-77 46 55

Lantgårdsläger på Kättilsröd & 
Tolsereds 4H-gård
v. 25, 27, 28, 31, 32
Djurskötsel, ridning, 10-kamp, 
disco & spökstig!
www.tolsereds4h.se
Vardagar 8.00 - 16.30
tel. 031-57 15 05

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
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Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska Överraska med en annons!med en annons!

GRATTIS

övriga 
tjänster

övriga övrigg

pryl 

Gåtan med 
Alzheimers sjukdom

kan vara löst 
inom tio år.

För att lyckas med detta behöver 

hjärnforskningen mer resurser. 

Hjärnfondens Postgiro 901125-5.

Bankgiro 901-1255.

Stöd hjärnforskningen!

uppvaktningDen 4 juni fyller vårt 
pratglada bustroll 

Eddy tre år. 
Vi älskar dig och önskar dig 

ett stort grattis på din 
speciella dag.

 Många kramar från 
Mamma, Pappa & Rasmus

Grattis
Urban

40 år du fyller 11 juni
Vi som vill fira dig

Pappa, Mona, 
Håkan, Marie, Melwin, 

Eva & Peter
Jonas, Daniel & Sara

Stig
på Pussen fyller 70 år

Välkomna till Öppet Hus
Lördagen den 14 juni

Från kl 14.00
Familjen

undanbedes 
All ev. uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligt men bestämt.

Ulla Janson

Tänk vad tiden går
Du har tappat allt hår

När vi på Kreta va
och en peruk du fick ha

Å vad du blev gla
Grattis på 60-årsdagen 

önskar
Eva & Kent

Lucas Skredsvik
blir 4 år den 10/6

Grattiskramar från
mormor & morfar

veckans ros 

Veckans ros till fam. 
Lindén/Eriksson och till 
"trollkarlen" för fantastiskt 
engagemang i samband med 
Päronets riddarfest.

Barn och fröknar på Päronet

Alfred Fritzon
5 år den 12 juni
Grattiskramar

Mamma, pappa & Ammelie

Yamaha Aerox Rossi 
Replica -05, 900 mil

Servicebok fi nns, servad 100, 200, 500 mil.
Nytt bakdäck (25 mil)

Blåeloxerat nude styre, med eloxerad styrstam med 
blå/svarta progrip handtag.

Ny koppling (15 mil, Andra och originalvikter fi nns)
Nya bromsar (25 mil)

Leovince effektrör sitter på (originalet fi nns)

Säljes

17.500:-17.500:-/bud/bud
ring Niclas 0734-33 85 80ring Niclas 0734-33 85 80

Grattis
Charlotte Eklund-

Jonsson
till din fil. doktorsexamen

den 5 juni
Familjen

veckans ris 
Till dom/den som mixtrade 
med bromsarna på cyklarna 
vid Bohusskolan 29/5. Den 
olyckan som hände kunde 
bliit mycket värre.

Mormor & morfar 
till den drabbade

Grattis!
Hannele

som fyller 8 år
9 juni
önskar

Mamma & pappa

Ev. uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Gunvor Lj

tack
Ett stort tack till släkt, 
vänner, arbetskamrater och 
Ale Kommun för uppvakt-
ningen i samband med min 
pensionering.

Birgitta Haaga

Grattis!
Claes Berglund 

som fyller 36 år 7 juni.
Fira lugnt!

”Festarrangörerna”

Ett stort tack till Camilla 
och Lars Norrman för 
stockarna till vår motorik-
barna.

Personalen på Surte förskola

Veckans ros vill vi ge till 
de superduktiga fröknarna 
på Hövägens förskola avd. 
Päronet och Äpplet för de 
härliga vår- och riddarfes-
terna som de anordnat. Vi 
som var där hade mycket 
trevligt.

Barn och föräldrar 
på Päronet och Äpplet

Veckans ros till SBTK som 
lät oss 6or spela "sambafot-
boll" på Forsvallen med våra 
blivande klasskamrater från 
Älvängen.

Personal och blivande 
7or från Albo och Maden

Vill vi ge till Charlotte, 
Inger och Pia-Marie på 
Madenskolan i Älvängen.
Vi vill tacka för all den kun-
skap, inspiration och upp-
muntran ni gett våra barn.
Tack för allt positivt bemö-
tande under dessa 4 åren.

 Tacksamma föräldrar


