
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

KÖPES
Tändkulemotor köpes, alla svar 
beaktas.
tel. 0303-33 78 07
el. 0706-91 53 35

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
RIDHÄST. Vi säljer vår mycket 
snälla varmblodiga Valack till 

ett bra hem. 
Bra pris vid snabb affär.
tel. 0739-77 08 95

Torr björkved 60 liter, 70:- 
Fri hemleverans vid köp av 10 
säckar.
tel. 0303-74 31 47

Mysig 2:a i Göta på Bigården i 
mkt trevligt område. Hyra 2998:- 
Säljes för 120 000:- eller bud. 
Ring Karin
tel. 0705-69 21 88

AKVARIUM med tillbehör, 300:- 
Skrivbord - IKEA, 133 bred med 
en låda, 150:-
tel. 0706-036202

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

ÖVRIGT 
Hundvakt sökes till Kajsa Cock-
epoo, endast hundvana, några 
gånger per år. 
Monica Eriksson, Alafors
tel. 0303-74 07 85
el. 0701-16 14 26

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:-)
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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

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

Snickare söker uppdrag (20 års 
erfarenhet). Grundmurning, 
snickeri, kakel + klinkersarbeten. 
F-skattsedel finnes.
tel. 0733-38 40 04 Hasse

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

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.

tjänster

Vår solstråle
Axel

i Burhult
1 år 10 februari

Grattis av 
Mormor & Morfar

Till minne av
Lotta Wahlgren

Vår vän Lotta har gått bort
Hennes liv blev alldeles för kort

Hon var en guldklimp för 
nära och kära

Nu vi i våra minnen 
henne får bära

Hon log och skrattade 
för det mesta

När hon tillsammans 
med oss festa

Hon kämpade på med allt i livet
En plats i allas hjärtan är givet

När hon drabbades av ödet
Hon själv var bästa stödet

Men hur hon än stretade emot
Det fanns ingen bot...

Tack Lotta, för den 
vänskap och glädje 

du gav oss...

Thomas Karlevid

Till minne

Sofie Kornesjö
Humleg. Nödinge

fyller 8 år 7/2
Grattiskramar 
från Farmor

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
bestämt. Bortrest.

Anders Svantesson
Båstorp, Alvhem

Diamantbröllop 
60 år 5/2
Grattis!

Ingegärd och Bertil Blomqvist
Önskar barn, barnbarn, barnbarnsbarn och övrig släkt

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

Inger Carlsson, Älvängen

Vi vill gratulera 
vår älskade solstråle

Alexander Ekberg
som fyllde 1 år den 1 feb

Massor av grattiskramar från 
Jacob, Mamma och Pappa

Grattis vår goa kille
Oscar

2 år den 6 feb
Kramar från

William, Mamma & Pappa
Mormor & Morfar
Farmor & Farfar

Christian, Åsa & Robert

Veckans ros 
...till alla Er; släktingar, 
arbetskamrater och goa 
vänner som har uppvaktat 
och "överraskat" mig då jag 
har fyllt år! Tack för många 
roliga minnen! 
Många kramar från

Lisa på Klevavägen

Grattis
Joel

på 1-årsdagen den 7 februari
Många kramar

Mormor & Morfar

Grattis
Oscar Eriksson

4 år den 7/2
Önskar
Oliver, 

Mamma, Pappa, 
Stella & Leo

Stort grattis 
till vår underbara minsting

Rasmus
som fyller 1 år 3/2

"Hipp hipp hurra" önskar
Mamma, Pappa och Eddy

Grattis
Hampus

8 år
Många grattiskramar från

Mamma, Pappa och Caroline

Grattis!
Erik Karlsson

som fyllde 4 år den 25/1
Grattiskramar från

Mamma, Pappa och Anna
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Försök att göra någon glad varje dag 
om det så bara är dig själv.


