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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

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
Bilbatteri med garanti säljes 
billigt.
tel. 0303-74 69 76

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

2 st Bilbarnstolar - Britax Two-
way Plus. 300:- st. Resesäng 
150:-. Barnstol i plast 50:-. Finns 
i Hålanda.
tel. 0739-97 01 20

Hörnsoffa i skinn. Ljus beige. 
1200.-
tel. 0704-08 50 56

"Tromsö" Våningssäng 700:-, 
2 st grå skrivbord m. grå stålben 
400:-/st.
tel. 0303-74 97 67 Liise
el. 070-69 14 115

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

SÖKES
Lägenhetsbyte Nödinge - Bohus/
Surte. Jag har en 3:a nu men 
önskar en 2:a hyra nu med el/va 
badkar, balkong, dock ingen hiss. 
5494:-. Bara bostäder som är bil-
ligare är av intresse.
tel. 0707-31 29 39 Birgit

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

Jag vill låna ett par tackor med 
lamm över sommaren, gott om 
bete.
tel. 0303-33 71 58

ÖNSKAS HYRA
Hus i Surte, södra Nol eller där 
omkring.
Tommy & Elisabeth
tel. 0707-48 49 76
el. 031-48 41 99

UPPHITTAT
Nycklar upphittade vid badpla-
sen på Sjövallen. Återfås mot 
beskrivning.
tel. 0703-42 78 39

ÖVRIGT
Uthyrning av 2 spelrätter på 
Nödinge Golfklubb. Ingår även 
fritt greenfeespel på Torrekulla 
GK och Sisjö GK. Pris 2000 kr st.
tel. 0733-49 70 85

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

Bortflugen Nymfparakit i 
Nödinge. Grå med vitt på ving-
arna, gult huvud med orange 
prickar på kinderna och grå 
tofs mitt på huvudet. Hittelön 
erbjudes.
tel. 0739-19 71 93
el. 0739-03 18 99

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

födda

veckans ros 

övriga 
tjänster

övriga övrigg

pryl 

Tusen tack till den ärlige 
tankare som lämnade in mitt 
kvarglömda kort på Shell i 
Nol. 
Tack, Shell i Nol, för er 
hederliga kundkrets.

Svea

Nu du 50 år också fylla
Med familjen du ska ut 

och hyllas
Men vi vill ge igen...

Grattis vår
Pia Wermé
Var beredd
Spelgänget

Till alla hjärtliga, goa elever 
på Himlaskolan för deras 
goda humör och fantastiska 
uppförande under Tema-
veckan!

All personal på Himlaskolan

veckans ris 
Har du tillgång till toalett 
på ditt jobb eller gör du som 
vissa arbetare - i Älvängen 
- som uppsöker närmsta 
skogsdunge vid behov? 
Är det så vi vill ha det?

Anonym

Ett stort tack till alla som 
jobbat med Skepplanda 
Cup. Återigen en väl 
genomförd turnering som 
fungerar så bra tack vare ert 
stora engagemang.
Tack!

Skepplanda BTK

Vår Oliver är här!
William & Amanda fick en 

lillebror 30 Maj
Anna-Maria Törnros 

& Jim Wulff Zetterman

Grattis till 
vårt charmiga bustroll 

William Emanuelsson
4 år den 20 juni

Kramar från Emil, 
mamma & pappa, 
mormor & morfar

En riktigt fin ros vill ge 
Cathrine och Fidde för den 
härliga golfhelgen i Varberg 
den 7-8 juni.

Tallbackengänget

Jag efterlyser fyra vita och 
tre rosa små isbegonior 
som försvann från en grav 
på Skepplanda kyrkogård 
mellan 23/5 och 7/6. 
Vem är den ynkliga varelse 
som går omkring och stjäl 
plantor från en grav? 
Plantor, som går att köpa för 
några tior i närmaste han-
delsträdgård. Åk dit i stället. 
Fy skäms!

Ulla Hansson, Gbg

Ett stort fång rosor vill vi 
ge Dan Nylander för att du 
körde oss till Skara Som-
marland i måndags. 
Stort tack från klass 6A & 
6C på Nolskolan, samt tack-
samma föräldrar och lärare.

Tusen rosor till den som 
"räddade" mina pengar vid 
Bankomaten ICA Nödinge 
den 4 juni. 
Jag skulle uppskatta om du 
kunde kontakta mig.

matson1961@hotmail.com

Den 16 juni fyller 
Nödinges charmigaste tjej 

Emelie Dahlén 
11 år. 

Grattiskramar
Momor, Ann-Sofie 

och Christer 

Världens goaste tjej 
fyller 1 år! 

Många grattiskramar
Mamma & pappa

tack
Ett stort tack till alla er som 
visat omtanke mot Philip då 
han blivit ormbiten i foten.
Tack även till ambulans- och 
helikopterpersonal samt 
personal på Östra.

Susanne & Magnus

förlovade
Nu har vi förlovat oss! 

Michaél Olsson 
& Anna-Maja Olsson

13/6 -08 Marstrand
"Magiskt"

Sommarens alla rosor vill vi 
ge personalen på avd. Ring-
blomman-Björkliden. Tack 
för all omsorg och tålamod 
ni har med våra anhöriga. 
Ni är guld värda. 
Ha en riktig skön sommar! 

Anhöriga till 305

Grattis 
Scilla

som fyller 4 år på midsom-
marafton

önskar
Mamma, Pappa & Viggo

Till Marie som arrangerar 
och organiserar våra årliga 
utflykter. Tack vare dig får vi 
uppleva så många härliga och 
vackra platser. Vi hade en 
mycket trevlig och rolig helg 
i Ramsvik med omnejd.

Många kramar från oss i 
"Sällskapet Trampdynorna"

Veckans Ros vill vi ge till 
Ulf Zackrisson och Glenn 
Johansson för att Ni gjort 
en så fin ridväg mellan 
Ulvstorp och Sannum.

Gunnar & Synnöve Carlsson 

Grattis
till vår prinsessa

Malou Brogren
som fyller 3 år

den 17 juni
Många kramar från
 Martin & Marcus,
mamma & pappa

Veckans ros vill vi ge till
all underbar personal på
Särskolan på Arosenius,
fritids Solgård och korttids 
i Nödinge.

Trevlig sommar önskar
Marcus Brogren med familj


