
Klassisk massage.
tel. 070-459 30 54

Hundkurser i Ale. Rallylydnad, 
aktivering, valpkurs, fortsätt-
ningskurs och hundmöteskurs. 
Även problemhundsträning. Mer 
info på www.taxenshundskola.
dinstudio.se eller ring Anette
tel. 0703-24 26 30

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.

övriga 
tjänster

övriga övrigg

ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

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

Bilar köpes 500 - 50000:- kont.
Allt av intresse äv. husvagn.
Hämtas.
tel. 0303 - 22 30 62
el. 0737 - 42 90 92

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

Bra betalt för gamla möbler, lampor, 
klockor, speglar, vykort, prydnadssa-
ker m.m. samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar hämtas.
Stefan tel. 0736-47 85 01

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

SÄLJES
Kamera/video/film -stativ med 
Manfrotto med extra vinkel-
fäste, nästan oanvänd. Nypris 
1500:- Nu 700:-
tel. 0707-17 30 29

D-ponny val, 12 år. Allround tävl. 
hopp, LC, dressyr LA. Dressyr C-
ponny val. 10 år, gått-SM.
tel. 0736- 41 77 00

Volvo S40 -97 Nybes. skattad. 
Motorsåg Partner. Damcykel 
Cresent. Diskbänk, ny med tillbe-
hör 160 R.
tel. 0303-74 63 13

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

Ensilage, fyrkantbalar.
tel. 0708-22 99 50

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

Gammalrosa och beige färg: 
handtvätt, badkar, toalettstol, 
bidé m. blandare, äkta mattor 
- nytvättade m.m. Säljes billigt 
pga flyttning. Även piano.
tel. 0303-33 72 10

Blandved, kluven 1 m längd 
ca 15m3 - 300:-/m3. Trsp kan 
ordnas.
tel. 0703-22 95 84

SÖKES
Jag är en 5 månads gammal, 
liten och söt, valp som bor i Ala-
fors. Jag söker någon som kan 
ta med mig ut på en liten prome-
nad på dagtid mån-tors ca kl 12.
tel. 0765-74 27 04

ÖNSKAS HYRA
Vinterförvaring inomhus för 
husbil. Omgående.
tel. 0735-78 83 73

Barnfamilj om två vuxna och två 
barn önskar hyra villa/hus för 
åretruntboende i Skepplanda 
eller i närheten. Fast inkomst och 
goda referenser. Ring Johanna
tel. 0734-28 15 30

UTHYRES
3 rum o kök, 72 kvm. Centrala 
Älvängen. 6031 kr/mån kallhyra. 
Tillträde 1/10.
tel. 0705-74 82 88

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

ÖVRIGT
Uppläggning, ändring, lagning 
av alla slags kläder och gardiner 
utföres. Billigt!
tel. 0303-74 03 22

Bil o Båt service o reparation, 
även gräsklippare o moped.
tel. 0737-69 63 57

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

Upphittad svartvit katt i Bohus 
ca 7 mån? Handgjort halsband 
av garn som är grönt, rött och 
rosa. Hon hittades 21/8-08. Tror 
du att hon är din? Ring Emelie
tel. 0736-91 37 84

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 i efterskott
pappa "agan"

på din 30-årsdag den 1 sept
önskar

Caroline och Claes

Grattis till våran
Marcus

på 1-årsdagen den 6 sept
önskar

Farmor & Farfar

Grattis 
Sofia 

på 5-årsdagen den 14 sept
önskar 

Mamma, Pappa och Ida

Vigda 

En strålande sommardag, 26 juli, vigdes Annica Svendberg, 
dotter till Birgitta och Stig Johansson, Fristad och 

Göran Olsson, son till Elvy och Arvid Olsson, Västerlanda, 
i Rönnängs kyrka på Tjörn. Vigseln förrättades av Per-Olof 

Söderpalm. Brudföljet bestod av familjens barn. Robin marskalk, 
Julia tärna och Eira brudnäbb. Ingångsmusiken Through the 
Arbor spelades av kantor Håkan Westerlind på piano. Brudens 
syster Susanne Cronstaaf sjöng därefter From this moment on. 

Bibelorden lästes av brudgummens syster Ingegerd Byberg. Som 
utgångsmusik hade brudparet valt Klinga mina klockor på orgel. 

Bröllopsmiddagen hölls i Rönnängs bygdegård dit brudparet 
kom med båt. Under middagen hölls tal av brudens far och 

brudgummens systerdöttrar. Brudparets arbetskamrater bidrog 
med mycket sång och spex. Värdparet Anna och Ove Olsson 

såg till att middagen blev en underhållande tillställning. Efter 
middag och brudvals fortsatte festen med dans till Coverall. 

Tack alla för att ni gjorde dagen så oförglömlig. Vi har under-
bart många fina minnen från vår bröllopsdag. 

Nu heter vi alla fem Svendberg.

Födda
Välkommen lilla

Alicia
Gabriellas lillasyster

Jenny & Christian Hurtig
KKÖ Spec 4/8 2008

Tack Christine MVC!

Veckans ros 
Vi vill ge en bukett rosor 
till våran rektor Ingvald 
på Ahlafors fria skola som 
ringde till oss alla nya elever 
efter första skoldagen. Tack 
för att du bryr dig. Tycker 
om dig.

Cornelia åk 1 
& alla andra nya

Undanbedes 
All eventuell uppvaktning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes.

Kjell Karlsson, Uspastorp

Laila 
40 år 11/9

Vi vill passa på att hylla,
innan vi dig ska fylla.

Vi ses på lördag.
P.S Vi blir många

Grattis
Julia Stålesjö

på 10-årsdagen den 11 sept
Kramar från

Mamma, pappa, 
Emma och Wilma

Ett stort tack till arbets-
kamrater och Ale kommun 
för blommor och presenter 
och en oförglömlig kväll att 
minnas i samband med min 
pensionering.

Gullveig Johannesson

Tack

Peter Andersson 
o. Marita Gustavsson 

från Alvhem
vigsel i Kungälvs kyrka, 080808

vigselförrättare, 
Renny Olausson

"En dag vi aldrig glömmer"
Foto: Niklas Eriksson, 
Bomans Foto, Kungälv

Vi vill gratulera ett 
fantastiskt par på deras 

20-åriga bröllopsdag 27/8. 
Eva & Morgan Johansson

Ni är toppen!
Önskar era vänner
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