
Naprapat. Smärta i muskler eller 
leder? Ont i ryggen eller nacken? 
Då är du välkommen att besöka 
mig i Nol på kvällar och helger. 
Jag är idrottsmedicinskt intresse-
rad och medlem i Svensk Idrotts-
medicinsk förening och Svenska 
Naprapatförbundet.
Magnus Olsson
tel. 0701-75 92 69
www.napraidrott.se

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

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

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

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

Hushållsnära tjänster. Betala 50% 
av arbetskostnaden efter skatte-
lättnad. Städning, flyttstäd, föns-
terputs, trädgård, barnpass, bil-
vård, apoteksärenden m.m.
tel. 0303-74 01 41
www.hemlikt.eu

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

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 

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

EU-moped Peugeot Speedfight 
2. 206 WRC. 2002:a. 1027 mil, nya 
bromsar, ny automatchoke, nytt 
tändstift, nytt framdäck, lätt-

startad och i bra skick. 
Prisidé 10 500:-
tel. 0705-22 94 63

Välvårdad brun soffgrupp i anelin-
skinn, soffbord + sideboard med 
lampor, bokhylla och hörnskåp i 
mörkt trä säljes pga flyttning.
tel. 0731-42 48 16

Säng med gavlar i furu, 180x80. 
Fräcka madrasser, pris efter 
överenskommelse. 2 akvarie, ett 
större och ett mindre. Billigt.
tel. 0303-74 03 10

UTHYRES
Garageplats finns lämpligt till 
husbil, husvagn m.m.
tel. 0303-74 40 22

Hästgård i Hålanda (f.d. präst-
gårdsarrendet, Höga 470). 5 
r.o.k. plus hel källare. 
Stall och bete.
tel. 0520-66 83 60

SÖKES
Liten lägenhet i Ale.
tel. 0762-59 20 02
(efter kl 16.00)

Snäll Cocker spanielpojk i södra 
Nol söker hjälp med lunchpro-
menad (30-60 min).
tel. 0702-88 67 66

ÖNSKAS HYRA
Garage! Önskar hyra hobbyga-
rage i Ale. Plats ska finnas för 
minst två bilar. Storlek och skick 

av mindre betydelse om hyran 
är rimlig. Ordnad ekonomi, allt 
av intresse.
tel. 0737-26 56 68 Pasi

Mindre gård med plats för två 
hästar, önskas hyras av par med 
ordnad ekonomi.
tel. 0730-80 23 85 Marie
el. 0704-04 75 44 Kalle

Kontor samt tillhörande lager 
på Bultgatan 14, 39 – 142 kvm i 
Rollsbo, Kungälv. Kontor 39-100 
kvm, Lager 42 kvm.
tel. 0303-20 60 35
www.ytterbygg.se
 
Industrilokal på Bultgatan 12B, 
242kvm i Rollsbo, Kungälv. 
Kontor 65 kvm. Lager 177 kvm.
tel. 0303-20 60 35
www.ytterbygg.se

Kontor/utställning/Lagerlokal, 
270 kvm på Trankärrsgatan 7 i 
Hisings kärra. Vi bygger om loka-
len efter era behov och önske-
mål! Lokalen är mycket flexibel!
tel. 0303-20 60 35
www.ytterbygg.se
 
Mycket attraktiv Butikslokal i 
Stenungsund, 280 kvm. Nära ICA 
Kvantum, med utmärkt skylt-
läge!. Lokalen kommer att total-
renoveras!
tel. 0303-20 60 35
www.ytterbygg.se

ÖVRIGT 
Bortsprungen honkatt. Försvann 

från hemmet i Älvängen 25 juli. 
Kännetecken: Svart/vit med 
svart huvud och vit nos. 
Hittelön: 1000:-
tel. 0735-00 45 94
el. 0303-74 60 39

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

BORTTAPPAT. Vitguldskedja bort-
tappad, Ale Torg fre 19/9. 
Hittelön.
tel. 0303-33 73 38

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, sönd 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

Medryttare önskas, häst, ca 3 
dagar per vecka. Jennylunds 
Ridklubb.
tel. 073-1801928

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:-)
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FamiljÖverraska Överraska med en annons!med en annons!
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Stort grattis i efterskott 
önskar vi vår goa

Erica
på 20 -årsdagen den 28 sept

Älskar dig, jättekramar
Mamma, Macke, Jimmie

Grattis
Jennie Kornesjö

Humlegården, Nödinge
som fyller jämnt för första 

gången 5 oktober, 10 år
Farmor

Prinsessan
Elli

fyller 1 år 27 september
Grattiskramar från 

Mormor

Vi vill gratulera 
våran goa kusin

Martin Hagman
på 18-årsdagen den 2 okt

Kramar från Magnus, 
Amanda & Elin

Grattis till vår prinsessa
Mina

på 1-årsdagen 070928
önskar

Mormor, Morfar 
med familjen

Ett "jätte" grattis
 till vår solstråle

Elliot 
som fyller 3 år den 3/10
Kram Farmor o Farfar

Emilia
Vår lilla tjej 

fyller 1 år den 30/9
Grattis önskar

Mamma & Pappa, 
Storasyster Alexandra

Mormor & Morfar
Farmor & Farfar

Jakob Svensson, Nol
Gratuleras på 10-årsdagen 

med många kramar 
av Farmor o Farfar

Ett stort grattis
Kjell 

på din 60-årsdag den 3 okt
önskar

Mamma och dina syskon 
med familj

Till minne av hästen 
Svalar

som dog den 10/9-08

Kärleken viskar
i vindomsusad man.

Du bär mig och 
vi flyger tillsammans.

Om natten, under stjärnvalvet
känner jag en mule

som varsamt söker mitt öra,
andas tungt & varmt

andas trygghet & lugn.
Ett öga med ett sådant djup

som lovar allt.
Nu sprakar elden
i din vilda man

och min hårlock i din fläta
Jag kan se

morgonsolens rodnad
glöda i din svarta päls

fast nu på en annan äng,
på en plats där vi skall

mötas igen,
där jag kan åter

tacka dig

Din Grimhild

Henrik Rundin 
& Grimhild Angertuva

vigdes vid midsommar-
solståndet den 21/6 

på vikingagården i Älvängen,
bland fantastiska vänner 

& släktingar, duvor & hästar 
som gjorde denna
 ceremoni möjlig.

Tacka vill vi även gode 
vigselförättaren Thor Eliasson

Vigda

Till minne
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