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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

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

Söker du hjälp med golvslipning, 
finsnickerier m.m? F-skatt finns.
Ring: 0303-74 03 23 Bengt

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
Norsk snipa Fjord 20, -75. Motor 
MB 10A, 15 hk. Origo kök, GPS, 
ankare, linor, fendrar. Nyreno-
verat kapell. Båtvagn. Klar för 
sjösättning. 
Båten är upplagd i Nödinge.
tel. 0702-79 02 79

VW Lupo 1,4 -00. Automat 7,7 mil, 
sommar-vinterdäck, besiktigad. 
39 000:-
tel. 0520-66 03 12

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

Bilbatteri med garanti säljes 
billigt.
tel. 0303-74 69 79

Husvagn Polar -78, besiktigad o 
skattad. Fullt komplett tält, tv, 
video, micro, grill, radio. Djur- 

och rökfri. 5-bäddad. 15 000:-
tel. 0736-18 17 29

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 38 Birgit

UTHYRES
Lägenhet 3:a cent. Älvängen. 
Övervåning i villa ca 75 m2, med 
trädgård, förråd, tvättsuga. 

Uthyres fr.o.m 1/10-08 (ev tidi-
gare) tills vidare. Kallhyra 4 
300:- Krav fast anställning, en 
depositionshyra, kreditupplys-
ning. OBS! Inga små barn.
tel. 0708-57 00 47
el. 0735-69 39 41

ÖNSKAS HYRA
Hus på 4-5 r.o.k runt Skepplanda, 
Älvängen eller Alafors. Gärna 
någorlunda centralt. Är en sköt-
sam familj med 3 pojkar, ej några 
anmärkningar.
tel. 0738-70 74 74

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

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 
Miljontals barn går inte 
i skolan på grund av krig.
Det går att förändra!
Sätt in ditt bidrag på PG 90 2003-3
eller sms:a BARN till 72 900 så 
bidrar du med 50 kronor.

veckans ris 
Kan stulna blommor glädja 
någon? Tänker på den 
vackra blomsteruppsatsen 
som försvann från våra 
anhörigas grav på Starrkärrs 
kyrkogård. Det är en tid 
sedan nu men vi har väntat 
på att ditt samvete ska 
reagera och att du ställer 
tillbaka den specialgjorda 
skålen med blomman på 
dess plats. 
Det var ju Starrkärrs kyr-
kogård, graven kommer du 
säkert ihåg.

De anhöriga

övrigt
Hej! Jag heter Patrik och är 
38 år. Jag söker dig trevlig 
tjej som liksom jag upp-
skattar att träna, mysiga 
hemmakvällar, resor, bad & 
friluftsliv.
Jag bor i Surte, men flyt-
tar till Älvängen i slutet av 
augusti. Ring mig gärna på 
0702-198320 

Patrik

veckans ros 

Veckans ros till Lennart 
Hålsjö och OK Alehof som 
har fixat så många roliga och 
intressanta aktiviteter för 
oss i så 4 under vårterminen. 
Vandringen i Vättlefjäll var 
toppen!

Tacksamma elever och lärare
i så 4 på Madenskolan

Vår älskade 
Rasmus

fyller 2 år den 23 juni
Grattiskramar från

Farmor, farfar, Emma, Frida, 
gammelmormor och gammel-

morfar

Oskar Persson
fyller 6 år den 26/6
Grattiskramar från
Mormor & Morfar

Anki & Wille
Ronja

Grattis! 
Lilla Ida 

som fyllde 1 år den 16 juni. 
Vår fina solstråle.
Stora kramar från

Farmor Leni o Faster Axa
Vi älskar dig!

Bortsprungen katt. Röd, 
långhårig med öronmärk-
ning och litet jack i ena örat, 
lystrar till Findus. Försvann 
i Alafors fred 13/6. Har du 
sett honom ring 

Angelica 0735-42 22 79

Ett stort grattis till 
vår underbara tjej

Melinda
på 15-års dagen

önskar
Pappa, Anna, Melvin 

och Dante

tack
Till Leif Andersson och övriga 
1958 ås konfirmander för den 
vackra blomsteruppsättningen 
på våra föräldrars grav.

Syskonen Sager

Tack pappa och mamma, 
Bengt och Britt, för att ni 
alltid finns där och ställer upp. 
Ni är bäst!

Kram Cecilia

Veckans ros vill vi ge till all 
personal på Sländans fritids-
hem på Garnvindeskolan. 
Trevlig sommar önskar

Linda Strandberg med familjvigda 

Vi har gift oss!
Ragnhild (f. Berg)
& Daniel Ohrgren

Vi vigdes i vår trädgård av 
Vivianne Wetterling den 17 
maj 2008. Tack alla ni som 

förgyllde vår dag!

Till alla barnen på Juni-
backen som var fantastiska 
på vår skolavslutning. Vi 
känner oss mycket stolta och 
glada över ert framträdande. 
Vi vill också tacka er för de 
fina halsbanden som alla vi 
fick. Även ett stort tack till 
er föräldrar som hjälpte till 
med fikat.

Eva, Gun, Maria, 
Pia, Elzbieta och Jimmy

Veckans ros till Thor Elias-
son. Tack för en underbar 
dag när du bjöd oss till Nol-
haga Slott på god middag 
och en trevlig upplevelse på 
dottern Maria och Magnus 
stora gård. 

Kusin Kerstin med man 
& Kajsa

Grattis 
Åke 

på 5-årsdagen! 
Önskar 

Mamma och pappa, 
Joel och Bror

Tack familjen Karlsson för en 
fantastiskt trevlig och lärorik 
kväll i goda vänners lag. 

Kurrevännerna

www.alekuriren.se


