
Ag keramik och hantverk. Atel-
jébutik öppen onsdagar kl 14-19. 
Försäljning av handgjord keramik, 
betongsaker till hem och träd-
gård, smycken m.m. 
Skyltat från Båljen, Hålanda.
tel. 0303-33 72 70

Trädgårdsarbete utföres. Gräs-
klippning, trädfällning, beskärning 
av träd och buskar, plattsättning, 
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.

tjänster

ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

KÖPES
Betalar bättre för din bil från 
2003 och nyare.
tel. 0303-960 96

Betalar bättre för din bil från 
2003 och nyare.
tel. 0303-960 96

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

Bra betalt för gamla möbler, lampor, 
klockor, speglar, vykort, prydnadssa-

ker 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

SÄLJES
6 tums spannmålsskruv, 7 meter 
lång med asea motor.
tel. 0303-74 40 34

Alltid 30-tal genomgångna och 

välvårdade bilar med omfat-
tande garantier till salu.
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

Moppe: Peugeot speedfighter - 
07. Ca 280 mil, mycket fin, svart 
och orange.
tel. 0520-66 15 07

SÖKES
Hundpassare eller dagmatte/
husse till två goa, sociala och 

lydiga hundar i Nol. Dagtid var-
dagar. Du binder inte upp dig, 
kan du så kan du.
tel. 0303-33 22 30
el. 0702-36 40 18

UTHYRES
Förläng sommaren - åk till 
soliga Kroatien. Läg. på Makars-
karivieran uth. sept - okt.
tel. 0735-90 38 20

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

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 
torsdag kl 12, 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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Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska Överraska med en annons!med en annons!

pryl 

Stort tack till Blomsterriket, 
Frukt- & Grönsakshuset 
samt alla ni andra som 
skänkt saker eller ställt 
upp och hjälpt till med vår 
Marknad.

Jennifer och Susanne
OK Alehof

Tack

Veckans ros 
Ett stort tack till Sture 
Andersson med fru och 
Mikael Jansson, från Ala-
fors, när Ni kom till und-
sättning vid en olycka på 
Lunnavägen, torsdag 14/8 
vid 13-tiden.Vi vill även 
tacka ambulanspersonalen 
Fredrik och Johan. Vi är 
mycket tacksamma!

Kennet med familj

Grattis
Linnéa

på 4 -årsdagen 29/8
Många kramar från

Farmor & Farfar

Grattis
Linnea Johansson

i Bohus
på 1-årsdagen den 3 sept

önskar
Farmor & Farfar

Veckans ros vill vi lämna 
till Berit och Morgan 
Johansson för den trevliga 
kräftskivan vi fick vara med 
på i år igen i deras fina som-
marstuga.

Tacksamma gäster

Vigda 

Helen Millsvik Nilsson
& Karl Birgander
vigdes den 5 juli 2008 

i Solberga kyrka. 
Tack till alla som var med och 
gjorde vår dag så underbar!

Foto: Tommy Engström

Grattis min underbara prins 
på 40-årsdagen

Älskar dig
Pussar & kramar

från Rotens prinsessa

Undanbedes 
All ev. uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes vänligt men 
bestämt.

Klas Svensson

Övrigt
Sara Aronsson 80 år. Tänker 
Du uppvakta? Ring Kerstin 

0303-635 53 (16-20)

Många grattiskramar till
Agnes Bergfelt

på 5-årsdagen den 2 sept
från Mamma, Pappa, 

storebror Anton
lillebror Adam

Grattis vår lille "busunge"
Adam Bergfelt

som fyller 1 år den 2 sept
Kramar från Mamma, Pappa, 

storebror Anton och 
storasyster Agnes

Grattis
Alfred

på 4-årsdagen den 1 sept
önskar

Mormor o Morfar
Linda, Fredrik och MalvaFödda

Äntligen är hon här! 
Våran Nellie 

föddes den 10/8-08 
på KK Östra

Emelie Rundberg
Niklas Koppel

Välkomna våra små prinsessor!
Ella & Linn
KKÖ 080416

Tack all berörd personal 
samt släkt & vänner för all hjälp & stöd.

Elisabeth Skånberg
Daniel Thorén

Till våra goa dagmammor i 
Nödinge: Jessica, Viktoria, 
Else-marie och Annika. 
Vi kommer att sakna er.

Emilia med familj

Vår lilla 
Hanna

Emilias lillasyster
föddes den 26:e juli 

på KK Östra
Anna-Carin Roswall

och Lars Malm

Marika Rydén 
och Bjarne Sjöholm 

vigdes den 24 maj 
i Göteborgs rådhus.

Tack alla för en underbar dag. 
Nu heter vi båda Sjöholm.

Fotograf: Älvfoto, 
www.fotografcaroline.se

Katarina Martinsson 
& Erik Myrvold 

vigdes i Åsbräcka kyrka 
den 12 juli 2008.
Bruden har tagit

 namnet Myrvold.
Tack alla som gjorde 
denna dag underbar!

Fotograf: Älvfoto, 
www.fotografcaroline.se

Det blev som nästan bara 
pappa trodde, 

att en Alva i magen bodde!
Amanda, Alexander, Frida 

och Emmas lillasyster
KKÖ 16 juli 2008

Camilla och Magnus Jonasson
Tusen tack till 

Juanita Bjursell BVC Bohus 
och våran bästa vän och 

doula Susanne Johansson

alekuriren  |   nummer 29 |   vecka 36  |   2008GRATTIS26


