
Hundkurser i Ale. Erfaren 
instruktör, små grupper, mjuka 
metoder. Även problemhunds-
träning. För mer info och anmä-
lan se www.taxenshundskola.
dinstudio.se eller ring:
tel. 0703-24 26 30 Anette

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

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 

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
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

Stålgrå/vit kattflicka, 14 veckor, 
önskar nytt hem. 50:-
tel. 0303-74 70 97
el. 0707-14 10 47

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

SÖKES
Söt grå kattunge ca 12 v. mamman 
är norsk skogskatt, pappan 
okänd, till kärleksfullt hem.

tel. 0303-74 70 95

UTHYRES
Lägenhet 4 ROK, 135 m2 i Alvhem nära 
E45. Ledig omg. 6 500 kr/mån. Inkl allt.
tel. 0706-42 29 41

ÖVRIGT
Dvärgvädur med bur och tillbe-
hör. Van vid hund och katt. 
Bortskänkes.
tel. 0303-33 74 84

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

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 

Grattis Joel
på din 1-årsdag

önskar
Mormor & Morfar

Anki & Wille
Ronja

Övrigt
På grund av åldersskäl 
meddelar Rune Hansson, 
Bräcke, till alla som är 
delägare i Rödbackaåns dik-
ningsföretag att jag inte är 
styrande intressent.

Nu är vi 3!
Vår son Adam
Anette Karlsson

Marcus Pettersson
Näl 2/7-08

Tack Kristina MVC, Ale!

Födda

Vi vill gratulera på 
Rubinbröllopsdagen!

Britt-Marie 
& Crister Lager

gifte sig 24 augusti 1968
i Lundby gamla kyrka.

Barnen med familjer

Grattis Ida 
på 1-årsdagen den 22/8

önskar 
mamma, pappa 

och Sofia

Vigda 

Vi har gift oss!
Marie Harman & 

Lars-Göran Johansson
Kilanda 28/6 2008

Tack alla för en
 helt underbar dag!

Fotograf: Älvfoto, AnnTherese

Hjärtligt tack till er alla som 
gjorde min 80 års-dag så 
festlig och trevlig 
och tack Maria o Magnus 
för allt jobb ni haft i Hagen 
för denna dag.

Hugo Hansson i Hagen

Tack

Veckans ros 
En stor bukett rosor till den 
tjej som torsd 14/8 stannade 
och hjälpte mig när jag hade 
ramlat på min löparrunda i 
Kilanda.

Tommy

Agneta Bartman 
& Anders Prammefors 

vigdes på Bohus fästning 
lördagen den 31 maj 2008.
Tack för en underbar dag!

Fotograf: Älvfoto 
www.fotografcaroline.se

Ett stort grattis vi önska vill, 
och många hurrarop därtill,
för Minna Jaansons 7 årsda,
hoppas hon då blir jättegla!

Mormor, Morfar & Agnes

Till alla er som hjälpte mig 
med min man Bertil Norinder 
då han föll ihop hemma den 
15/8. Även med mycket insat-
ser gick hans liv inte att rädda.

Kramar Mona Norinder

Till alla er som hjälpte vår 
mamma Mona då vår pappa 
föll ihop. Ni gjorde ett jätte 
jobb. Tackar och kramar från

Sivana, Peter, Hans
med familjer

Grattis till våran 
lilla prinsessa 

på 1-årsdagen den 26 aug 
önskar 

Roland, mamma och pappa

Ett stort tack till arbetskam-
rater och Ale kommun för 
uppvaktningen i samband 
med min pensionering.

Yvonne Björk

Hedvig
6 år 27/8

Grattis på födelsedagen 
vår goa tjej

Kramar från
Mormor & Morfar

Peter Mattsson 30/8...

LEIF-spelare fyller 30 år!

och Mats Johansson 31/8

Grattis från klubbkamraterna!

Veckans ros till den vänliga 
person som hittade mina 
nycklar försedda med rödvitt 
band och lämnade in dem på 
ICA Kvantum på Ale torg.

Tack!

Ett stort tack till alla som 
uppvaktade mej vid min 
pensionering. Extra tack till 
personal och barn på Mel-
langårdens fsk. under alla 
mina 18 år.

Kram Evy

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 intressen 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
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