
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, momsredo-
visning, löner, bokslut samt dekla-
rationer. 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

Taxens Hundskola erbjuder 
Hundkurser, Problemhundskon-
sultationer och Privatträningar 
för dig och din hund. Mjuka 
metoder, erfaren instruktör. För 
mer info ring 0703- 24 26 30 
eller se www.taxenshunskola.
dinstudio.se

Service el hushållsmaskiner, spis, 
alla fabrikat.
Jour, lång vana, lågpris, fri resa.
Spara annonsen.
Ring för råd eller rep.
tel. 070-658 20 29

Datorhjälp på plats!
Felsökn, rep, service o installa-
tion. Hem o små företags nätverk.
tel. 0739-33 76 10
dataservice@telia.com

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

SÄLJES
Oljekamin beige/brun emalj 
500:- Tylö bastu agg. 300:- 
Barnstol - tripp-trapp-trull brun 

100:- P6 gasoltub full 800:- 
Hopfällbart bord 160x80 100:- 
Pendyl 200:-
tel. 0706-65 84 88

Komplett, begagnad dator med 
Windows XP. Perfekt för nybörja-
ren! Jag kör hem den till din dörr, 
installerar och går igenom allt i 
lugn och ro. Allt för 2500 kronor!
tel. 0735-97 78 02

Mina felköp - dina fynd!
Diskbänksblandare, 50:- 
Philips rakapp. end. el. 100:- 
Beige dunjacka st 48, 100:- 
Jeansjacka herr XXL, 100:- 
Dunväst, vändbar, unisize 5, 100:-  
Minitvättställ (hand) 150:- 
Beg. MC allväderställ XXL m. 
innerjacka o handskar, 350:-
tel. 0303-74 14 41 UllaBritt

Köksinredning i gott skick.
8 lådor, 10 skåp, diskbänk. 2000:-
tel. 031-98 23 11

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

UTHYRES
C-ponny 5 år valache, mkt riden. 

Snäll. Uthyres 2ggr/vecka till van 
ryttare. Stallet är i RYD. Bra rid-
vägar, belyst paddock och rid-
kompisar. 800:-/mån. Ring gärna!
tel. 0736-89 61 28

Kontor eller butik direkt vid E45 
Alvhem, ca 120m2. F.d. bilfirma 
4WD Center, mkt bra skyltläge. 
Fullt utr & inflyttsklar, minsta 
hyrestid 6 mån.
tel. 0706-42 29 41

Mysigt litet hus om 50 kvm2 i 
Surte uthyres. Stor härlig altan. 
Fräscht, fint kök i körsbärsträ. 1 
rum och kök. Uthyres till 1 person. 
Hyra 4500 kronor/månaden. 
tel. 0707-61 38 04 Paula
el. 0705-41 59 20 Jonas

ÖVRIGT
Hoppträning Svante Johansson. 
Svante Johansson kommer nu 
att ha regelbunden hoppträning 
på Troya Horse Arena. 
Nästa gång den 26/9 från kl 17. 
Anmälan till 
Katarina 0739-40 99 00
Mer info troyahorsearena.se

HITTELÖN 2000kr. Birmakatt för-
svunnen i Skepplanda sedan 
drygt en månad. Han har knall-

blå ögon, brun färg på ansikte, 
svans och ben samt cremefär-
gad kropp. Det tips som gör att 
han återfinns levande belönas.
tel. 0303-33 80 40
el. 0767-00 55 66

Båt o bil. Service o rep. Även 
gräsklippare o moped.
tel. 0737-69 63 57

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

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

Bytesdag för barnartiklar! Lör 
4/10 kl 10-15, sön 5/10 kl 10-13. 
REA, halva priset på söndagen, 
Ale gymnasiums bamba (Ale 
Torg, Nödinge). Försäljning av 
beg. barnkläder, vagnar, leksa-
ker m.m. Kom och fynda! 
Välkomna!
tel. 0734-09 01 02

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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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 

Födda

Välkommen vår son
Emil

Emelinas, Pontus 
& Kajsas lillebror

KKÖ 29/7-08
Susanne & Peter Hernberg

Tack till BM Juanita

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

Lillemor Israelsson

Tittås lilla Eva
fyller 60!

Nu är du lika gammal 
som oss andra.
Grattis önskar
Ingela o. Tommy

Grattis
Elli

på 1-årsdagen den 27/9 
Kramar från

Farmor & Farfar

Äntligen!
Nu har han kommit 
våran underbara kille

William
Östra Spec. 22/8 2008

Tack Karin Möller MVC! 
Stolta föräldrar är

Mikaela Ingemarsson
Thomas Ojala

Grattis våran gulliga
Melwin

Fyller 1 år 26/9-08
Många kramar från

Farfar
Mona, Urban,
Eva & Peter

Jonas
Daniel & Sara

Simon Agneman
1 år den 25 september

Grattis vårt charmtroll! 
Du berikar våra liv och 

fyller oss med tacksamhet!
Farfar & Farmor

Uppvaktning
Eventuell uppvaktning på 
min högtidsdag 3/10 firas 
med öppet hus från kl 15.00. 
Istället för blommor och 
presenter mottages tacksamt 
penninggåvor som sedan 
skickas till nödlidande barn i 
världen. Välkomna.

Gunvor Bergius Hult

Tack alla som gjorde vårt 
60-årsfirande till en oför-
glömlig upplevelse.
Tack för alla blommor och 
presenter och för 354 träd i 
VI-skogen.

Helen och Gunhild

Tack

Veckans ros 
Veckans ros till den under-
bara personalen på Sun-
nanängs avlastningsavd, 
som vårdade vår far Arne 
Samuelsson under hans sista 
tid, och tog väl hand om oss 
anhöriga.Tack.

Arnes son och dotter 
med familjer

Övrigt
Loppis i Surte. Varje 
lördag kl 11.00 - 15.00. 
Gammalt och nytt! Nybakat 
finns. Kom och fynda! Skyl-
tar visar vägen. Välkomna!

Grattis vår älskling
Arvid

som fyllde 1 år den 21/9
Vi älskar dig!

Mamma och Pappa

Våran söta lilla dotter
Felicia

fyller 8 år den 23 sept
Önskar

Mamma & pappa
Tobias & Moa

Grattis vår solstråle
Hugo

på 5-årsdagen 28/9
Många kramar från

Mamma, Pappa, Mormor, 
Morfar, Moster, Morbror, 

Elias, Sandra, Dennis

Ring 020-78 11 79 eller gå in 
på cancerfonden.se

Vad skulle du 
göra om du 
vann en miljon?
Lisa i Ystad betalade lånet på
huset. Rut i Örebro ska ut och resa
med sin dotter. Perttu i Stockholm
kunde sluta oroa sig för sin förtids-
pensionering. Blir du nästa miljonär
i Cancerfondens Rikslotteri?

Vinner du inte en miljon, väntar
drömresor, mat eller andra fina
vinster. Och vinner du inte alls,
hoppas vi att du känner glädje
ändå – behållningen från lotteriet
går till svensk cancerforskning. 
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