
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

KÖPES
Betalar bättre för din bil från 
2005 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

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
Bra vinterdäck 13 tum på fälg, 
dubbade, passar Renault 19 el 
Ford Escort. 500:-
tel. 0708-19 74 45
el. 0303-33 84 18

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

ÖVRIGT 
Bortskänkes. Mest bananlådor 

+ andra storlekar.
tel. 0303-74 88 35

Liten randig katthona tillvara-
tagen vid fotbollsplan Vimmer-
sjön.
tel. 0303-22 99 08

Försäljningsuppdrag, om du tror 
dig veta att du kan få mer för 
din bil så hoppas vi besanna det. 
Bilar från 2005 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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Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska Överraska med en annons!med en annons!

pryl 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

Service el hushållsmaskiner, spis, 
alla fabrikat.
Jour, lång vana, lågpris, fri resa.

Spara annonsen.
Ring för råd eller rep.
tel. 070-658 20 29

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

PB Fastighetssservice. 
Kakelsättning, målning, tapet-
sering, golvläggning och mindre 
snickeriarbeten. 40 års erfaren-
het. F-skatt finnes. 
www.pbfastighetsservice.se
tel. 0761-74 30 99
el. 0322-470 66

Utnyttja nya ROT-avdraget. 
VENAB utför det mesta inom 
entreprenad och hjälper till med 
ansökan. www.venab.com
tel. 0303-22 04 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.
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Grattis
Daniel

på 3-årsdagen 
den 12 jan 2009

Mormor & Morfar
Mamma & Pappa

Sara

Veckans ris 
Till den som plockat batte-
riljuset ur gravlyktan på vår 
familjegrav på Surte Kyr-
kogård. När jag den 23 dec. 
åkt ca 20 mil för att sätta 
i nya batterier var ljuset 
borta. Hoppas det lyser hos 
Dig som tagit bort vårt ljus.

Dotter

Vigda 

Åsa Alvetjärn
& Stefan Alvetjärn
vigdes den 16 augusti

i Örgryte Gamla Kyrka, 
Göteborg.

Foto: fotografcecilia.comUndanbedes 
All uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes. 
Bortrest.

Gunnel Asp

Grattis
Husejin Tuzinovic

på 65-årsdagen 2/1
Önskar barnbarn 

Eddi, Elvedin och Edvin

Ett stort grattis 
till vår älskade

Noel
på 1-årsdagen den 1/1

Mamma, Pappa 
& Christoffer

Vi vill tacka chefen på Frid-
hem, när hon bjöd på mat 
och avtackade oss när vi 
gick i pension samt alla goa 
arbetskamrater som bjöd ut 
oss på mat.

Gunilla och Mildred

Tack

Födda

Välkommen till 
världen älskade

Rasmus
född 081105

Tack Ulrika MVC Bohus 
och tack till all personal 

på NÄL som tog så 
väl hand om oss.

Kristina Berndtsson
Martin Säfström

4/1 2009
Grattis på 10-årsdagen

John Bredvad-Jensen
Kramar från

Mamma & Pappa

Erika
8 år 14/1-09

Grattis vår underbara 
dotter. Vi älskar dig!

Mamma & Pappa

Grattis
Martin

på 35-årsdagen
Önskar

Din Janet
Ingela & Idor

Jimmy & Malin

Grattis
Julia

på 5-årsdagen 
den 15 januari

Önskar
Alexander, Johanna, 
Mamma & Pappa

Grattis
Alexander

på 7-årsdagen 
den 3 januari 

Önskar
Julia, Johanna, 

Mamma & Pappa

All uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Thore Johansson, Nol

Peter Wermé 
55

Till dej som fyllt år
tänk va tiden går

du ganska gammal blitt
men fortfarande en riktig hit
och kroppen har rätta svänget
GRATTIS från Spelgänget

Grattis på 50-årsdagen 
den 12/1

Susanne Johansson
önskar 

Erik, systrar med familj
samt vänner
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