
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

Personliga tårtor. 
Jag gör bröllops- och festtårtor 
för alla tillfällen efter era önsk-
ningar. Din tårta blir unik! 
Var ute i god tid. Jag blir fort 
fullbokad. 
För konsultation ring: Marie
tel. 0709-79 61 62
el. 0303-74 15 13

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

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.

övriga 
tjänster

övriga övrigg

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

Traktorgrävare, gärna äldre, 
önskas köpas privat.
tel. 0706-09 50 44
el. 0303-19 21 19

Pers- och transportbilar köpes. 
Nästan allt av intresse. Hämtas. 
Ring dygnet runt.
tel. 0707-53 61 77

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar hämtas.
Stefan tel. 0736-47 85 01
Betalar bättre för din bil från 
2003 och nyare.
tel. 0303-960 96

SÄLJES
Kanontillfälle! Tempurmadrass 
o nackkudde säljes pga ändrade 
sängförhållanden.
tel. 0303-74 60 38

Renault Laguna 1,8 16V-05.
Mörkgrå metallic 5800 mil. 
Mycket välvårdad.
tel. 0303-74 14 82
el. 0731-40 87 06

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

Cockiepoo valpar. 
Vet bes, chippade, doldafelförs. 
Lev klara v 35.
tel. 0303-74 07 85
el. 0701-16 14 26

2:a i Nol. 1 v 3 vån. Balkong. Bra 
skick. Högstbjudande.
tel. 076-267 01 43

Flyttloppis i Surte. Norra Göte-
borgsv 161, lördag - söndag, 
23-24-8, 11.00-16.00
tel. 0303-960 96

Träsnipa mahogny, 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
Hundpromenerare eller dag-
matte/husse sökes till 4 årig 
West Highland White Terrier-
hanne i Älvängen. Alla vardagar 
eller enstaka veckodagar.
tel. 0704-41 10 71
el. 0303-74 87 64

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

Prova på ridning 200 kr  för 2ggr 
på Ale-Jennylunds Ridklubb.
Mer info: www.ajrk.se

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!

pryl 

Vi vill fira att
"Joppe"

flyttat från Dalsland 
till oss i Nol

Familjerna Romberg

Grattis vår lilla prinsessa
Malva

som fyllde 1 år den 17/7
önskar

Mormor o Morfar
Jenny, Claes
Fanny, Tilda

Alfred

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

Tore Fornell

Vårt lilla barnbarn
Lucas Olsson

fyllde 1 år den 14/8
Många grattiskramar från

Farmor och Farfar

Grattis på 3 årsdagen 16/8 
Lillebror Ludvig

önskar
storasyster Wilma

Veckans ros 
...till Urban för att du alltid 
hjälper till och finns till 
hands.

Jerry, Christine
Daniella, Christoffer

All ev uppvaktning i 
samband med min 70 årsdag 
undanbedes vänligt men 
bestämt.

Ingvar Persson, Hålanda

Vigda 

Vigsel mellan 
Lotta Lidén 

och Lennart Lundgren
har ägt rum på 

Syd Koster den 4/8-08
Grattis från era nära och kära

Emilia Ellington
Grattis på 1 årsdagen

Önskar
Mamma och pappa

Therese Persson
och Magnus Rollof

Starrkärrs Kyrka 20/6-2008
Nu heter vi alla Rollof. 

Tack släkt och vänner för 
en underbar dag.

Vigselförrättare var 
Mikael Nordblom

Foto: Niklas Eriksson, 
Bomans Foto

Födda

Vår underbara Isak
Liams lillebror

Föddes den 18:e juni 
på KK Östra

Katharina Olsson
och Tobias Bodén

Välkommen 
vår älskade son Gustav

Anna-Maria Johansson 
och Jimmie Andersson

5/8-08 Varberg

Grattis
"Tant" Emmy

på 20 årsdagen 18/8
önskar
Emelie

Anna o Carl

Vår bästa Elias
fyllde 6 år den 12 aug

Grattis älskling!
Mamma, pappa & Filip

Livets ros skulle jag vilja 
ge Räddningstjänsten i Ale, 
ambulanspersonal, perso-
nalen på Kungälvs sjukhus 
för den insats de gjorde lör-
dagen den 2 augusti då min 
dotter blev påkörd av en 
Porsche i Nödingekorset. 
Den insatsen gör att min 
dotter lever och idag mår 
ganska bra.
Tusen tack, ni är guld värda.

Marie

Övrigt
Hej, Patrik här. Jag är en 
go och snäll kille på 37 år 
och singel. Jag söker en tjej, 
gärna med egen "raggarbil" 
och samma intresse som 
mig - att gå på gym, golfa, 
jänkebilar och mysiga hem-
makvällar. Svara med foto.

Alekuriren/Patrik
Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen
tel. 0702-19 83 20

Tack alla ni som firade 
mej då jag gick i pension. 
Tack för alla blommor & 
presenter. Tack för en kväll 
at minnas. Tack Helena 
för den goda maten. Tack 
Agneta för all hjälp och 
slutligen tack till min man 
som gjorde detta möjligt. 

Madeleine

Tack

Nu är han här
Alfred

Näl 15 juli 2008
Maria Alfredsson

Jan Johansson

Grattis Isa
vår stora goa tjej på din 8 

årsdag den 24/8
Mormor & Morfar

Patrik
Gammelmormor
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Till Ale Fritid för all kraft 
ni lägger ner för att få För-
eningsverksamheten i Ale 
kommun att fungera. 
Ni gör ett kanonjobb!

Ale HF


