
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

Ag design och hantverk. Ateljbu-
tik öppen onsdagar kl 14-19. För-
säljning av handgjord keramik, 
betongsaker till hem och träd-
gård, smycken m.m. 
Skyltat från Båljen, Hålanda.
tel. 0303-33 72 70 Agneta

Scooterboden mc & moped.
Nyförsäljning & verkstad.
Lunnavägen, Alafors
tel. 0303-74 85 01

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 torsdag kl 12, 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, prydnadssa-
ker m.m. samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

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

Bilar 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

El-orgel med full pedal köpes till 
blivande kyrkomusiker.
tel. 0303-22 90 46

SÄLJES
1:a till salu i Surte 32,3m2. Hyra: 
1421:- inkl park. Pris: 450 000:- 
tel. 0704-71 94 43

Matsalsmöbel 4 stolar 
+ 2 karmstolar, mahogny.
tel. 0303-74 10 86

Cross Honda -92. 
80cc 4-takt. Mycket fin.
tel. 0520-66 24 64
el. 031- 322 69 94

Kattungar 10 veckor, rumsrena, 
mot annonskostnad.
tel. 0733-20 65 14

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

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

SÖKES
Liten hundkille på 3 år. Trevlig och 
ordningssam. Söker dagmatte/
husse en dag i veckan i Skepp-
landa, Älvängen eller Nödinge.
tel. 0703-60 93 27

Replokal sökes! I Ale kommun, 
gärna Älvängen. Till lokalt pop/
rockband.
tel. 0768-65 97 18

Plats önskas för vinterförvaring 
av husbil.
tel. 0303-23 76 13
el. 0707-69 71 98

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

ÖVRIGT
Behöver du barnvakt? Pålitlig 
och ansvarsfull 15-årig tjej söker 
uppdrag i Nol-Alafors-Älvängen.
barn.vakt@hotmail.com

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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FamiljÖverraska Överraska med en annons!med en annons!
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Veckans ros 
Veckans rosenbuketter ger 
vi till flickorna på Rehab 
bragruppen Älvängen, för 
den trevliga o roliga kräft-
skivan. Dom ordnade all 
den goda maten, dryck o 
kaffe med gott bröd. En ros 
till Daniel som spelade ljuv 
musik på sin gitarr. 

Ett stort tack från oss 
som var med. Ni är toppen!

Lovisa
6 år 10 sept

Varmt grattis till 
vår lilla solstråle

Mormor & Morfar

Vårt varma tack till alla 
Alebor som hjälpt os i vår 
kampanj Onödig blindhet. 
Bidragen kan förhindra 
1500 barn från att bli blinda.

Ale Lions

Tack

Veckans ros till er alla som 
var med på Danmarksresan 
för er värme och hjälpsam-
het. Inga problem att ha 
rullstol när ni är med.

Jessica, Bosse o Monica

Grattis
Ellen

på 2-årsdagen
Kramar från

Farmor & Farfar

Ett stort fång rosor till Åke 
(Sand) och Ahlafors IF
som arrangerade en mycket 
trevlig spelmansträff i Furu-
lundsparken. 
Synd bara att inte fler fick 
uppleva spelglädjen.

”Vi som var där”

Undanbedes 
All ev uppvaktning i samband 
med min födelsedag undan-
bedes vänligen men bestämt.

Lars Hellberg
Ett hjärtligt tack till arbets-
kamrater och Ale kommun 
för uppvaktningen i sam-
band med min pension.

Ulla A.
All ev uppvaktning i samband 
med min födelsedag undan-
bedes vänligt men bestämt!

Rune Skoog

Veckans ris 
Veckans ris till er som tog 
en röd damcykel och 2 
små pojkcyklar utanför vår 
ytterdörr förra helgen. Pojk-
cyklarna var väl för små att 
cykla på så dessa hittade vi på 
andra sidan vägen. Men jag 
hoppas att det känns riktigt 
bra att cykla omkring på en 
röd 18-växlad damcykel, 
med ekerskydd och ett barn-
sits-fäste på mittenramen. 
Bromsarna är kass så kör 
försiktigt när du njuter av en 
runda på denna stulna cykel. 
Om det nu finns någon som 
hittat den eller vet var den 
finns så får ni hemskt gärna 
höra av er.

Mvh en mamma som 
nu får gå till jobbet

Ett stort tack till föräldrarna 
i 7a1, Aroseniusskolan som 
ordnade kanotutflykten. Och 
en kram till eleverna som var 
toppen, i regn som sol.

Klassföreståndarna

Grattis
Elsa

som fyllde 7 år den 10 sept
Kramar från

Josefine, mamma och pappa

Grattis på 6-årsdagen
Ewelina

Vår lilla sötnos
önskar

Mamma, pappa och Axel

Hilda Cronqvist
i Halmstad fyller 3 år 
den 16 september - 08

Grattiskramar från
Mormor

Grattis våra goa pojkar!!!
Liam 4 år 18:e sept
Elioth 1 år 15:e sept

Många kramar
Mamma och pappa

Nu smäller det snart!

Vigda 

Vi har gift oss.
Marcus Edéll 

& Camilla Fransson
Trollhättan 30/8 -08

Festmiddag på 
Alfhems Kungsgård
En fantastisk dag!

Dagens rosor vill jag av hela 
mitt hjärta ge till Kungälvs 
sjukhus för god vård och 
vänligt bemötande.

Gullvi Olsson, Nödinge

Grattis 
Albin 

10 år 16 september 
Hela familjen önskar dig 

en bra födelsedag 
Mamma, pappa, 
Max och Adam 
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