
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

KÖPES
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
Hundbädd i plast 150kr 
Fågelbur på fot 500kr Gungstol 
300kr Barnböcker 10 st 100kr 
Klotgrill 200kr
tel. 0303-74 71 44
el. 0707-13 23 23

BARNVAGN. Svart Brio kombi - 
05 med hårdlift, anv ca 8 mån. 
Mycket fint skick. Tillhörande 
Brio skötväska medföljer, oan-
vänd. Säljes för 2200:- 
Skepplanda.
tel. 0703-86 99 59 

ELVIS-fans se hit! 2 st bilj till 
The 3 Elvises, A musical tribute, 
direct from Las Vegas. Lise-
bergshallen/GBG lörd 21 feb 09 
kl 19.30. Nypris 530kr/st. Säljes 
(pga dubbelbokn) för 300kr/st.
tel. 0303-74 83 71

Bakmaskin Kenwood. Badrums-
skåp ny Svedberg.
tel. 0705-53 73 20
el. 0303-33 83 63

UTHYRES
2 rum o kök uthyres i tvåfamilj-
svilla med egen ingång 1-4-09. 
Ligger på landet ca 4 km från 
Älvängens centrum. Rökfri.
tel. 0706-48 26 47

ÖVRIGT 
Har någon sett Ville. Gråmele-
rad hankatt 2,5 år försvann från 
hemmet i färdsle 8/2.
tel. 0303-33 71 91
el. 0706-33 55 04

RESEPRESENTKORT KÖPES.
Fritidsresor Solresor Resia Ving
Ticket ellerApollo. Även kort
datum. Ring 076-7147936
tel. 076-714 79 36

BORTTAPPAT. Digitalkamera 
Kodac V-603 i Midjeremsväska, 
minneskort med semesterbilder 
från Lanzarote: Bra hittelön!
tel. 0303-33 86 58

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 
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

RosenBoden i Jörlanda, scrap-
book, kurser, bad & spa, broderier, 
leksaker, presenter m.m. Webbu-
tik: www.rosenboden.se E-post: 
info@rosenboden.se Välkommen!
tel. 0768-48 60 90

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

Tony Ðs Glas & Snickeri i 
Nygård. Byta fönster/rötskade-
lagningar, bygga om eller till, allt 
utföres till bra pris. F-skatt finns. 
Ring Tony:
tel. 0707-434 291

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

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

AFFÄRSLOKAL CENTRALA 
ÄLVÄNGEN UTHYRES

i källarplanet, Göteborgsvägen 76, 4 fönster. 
Ett stort rum, ca 48 m2 + 1 mindre, ca 20 m2. 
Tillgång till toa, p-platser 5 m från ingången.

ALE BOSTÄDERALE BOSTÄDER
TEL. 0705-44 80 55TEL. 0705-44 80 55

Stort grattis
till mitt hjärta

Theo
som fyller 3 år den 17/2

Önskar
Mormor & Bengt

Så här glá blir
Mikael

22/2 
då han 40 år fylla
det vill vi hylla
Linda & Vidar

Grabben fyller 20 år!
Grattis!
Tobias

Det är snart din dá och det 
kommer vi att fira...

Grattis
på 10-årsdagen den 22/2

önskas
 Mikaela 

av Mamma o Pappa
Mormor o Morfar
Jonas o Hannele

Grattis vårat
 älskade barnbarn

Evelina
som fyller 1 år den 19/2 

Många kramar från
Mormor, Morfar 

o Gammelmormor

Grattis
Ebba

6 år 17 februari
Vi älskar dig

Kramar
Mamma & Marcus

Välkommen vår son 
Arvid

Oskars lillebror
Sofia och Dan Oltéus

KK Östra 7 februari 2009

Övrigt
LOPPIS I SURTE. Varje 
lörd kl 11.00-15.00. Kom 
och fynda gammalt o nytt, 
skor, kläder, prydnadssaker, 
smycken m.m.

Välkomna!

Grattis!
Anton Olausson

1 år 19 februari
Grattiskramar

Mormor & Morfar

alekuriren  |   nummer 7  |   vecka 8  |   2009GRATTIS26

Välkommen vår 
älskade lillebror

Jacob
Född 18 jan utanför entrén 

KK Östra sjukhuset 
3390g, 51 cm

Stort tack till snälla 
fam Sjöberg som i blixtens 
hastighet kom för att passa 
storebrorsorna! Tack också 
MVC Bohus Lotta Krook. 

Stolta brorsor John & Isac
Kram Mamma & Pappa

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen. Bortrest.
Asta Abrahamsson, Älvängen

Veckans ros 
Veckan största ros till alla 
ledare/tränare och ung-
domar i ALE HF, som 
på ett alldeles strålande 
sätt arrangerade VAKNA 
CUPEN i handboll i 
Älvängens Kulturhus lördag 
7 februari, för alla barn som 
går i 3 & 4 klass. Fler sådana 
arrangemang är önskvärda, 
där ALLA får vara med 
utifrån sina förutsättningar, 
applåder och rosor till alla 
inblandade.

Tacksamma föräldrar

På bröllopsdagen!
Vi vill gratulera 
våra föräldrar

Monica & Janne
på deras 35-åriga bröllopsdá

Vi hoppas ni många fler 
lyckliga år tillsammans skall ha

Grattis önskar Linda, 
Maria, Ann med familjer

Grattis
Födda

Hans-Olof,
för din förmåga att skapa 
sköna & verklighetstrogna 
kulisser till vår uppsättning 
av ”Knutar & Stickor”.
Du är ovärderlig!

Ale Teatersällskap

Toimi,
för att du egentligen inte 
skulle fixa Ljud & Ljus till 
vår uppsättning av ”Knutar 
& Stickor” men grejade 
detta på ett helt underbart 
sätt. 
Du är en pärla bland pärlor!

Ale Teatersällskap

Barbro,
för att du egentligen inte 
skulle ta hand om klä-
derna till vår uppsättning av 
”Knutar & Stickor”  men 
gjorde detta på ett helt suve-
ränt sätt så att alla såg bra ut 
i sina kostymer.
Du har en känsla för stil som 
få besitter!

Ale Teatersällskap

Tina,
för att du egentligen inte 
skulle ge regi till vår uppsätt-
ning av ”Knutar & Stickor” 
men genomförde detta regi-
uppdrag på ett mästerligt 
sätt så att vi som skådespe-
lare och publik fick en bra 
upplevelse.
Du har en förmåga att få 
fram våra talanger. Detta är 
en stor tillgång för vårt tea-
tersällskap.

Ale Teatersällskap

Börje & Affe
för att ni egentligen inte 
skulle ta hand om musiken i 
vår uppsättning av ”Knutar 
& Stickor”  men ni tog tag 
i detta på ett helt under-
bart sätt. På kort tid övade 
ni in musiken till vår fars 
och genomförde dessa låtar 
i kombination med ert skå-
despeleri på en beundrans-
värt sätt.
Tack vare er så fick föreställ-
ningen ett annat liv!!

Ale Teatersällskap

Veckans ros till pappa 
Tommy och mamma Anette 
som hjälpt mig otroligt 
mycket med min nya lägen-
het. Är väldigt tacksam!

Sofia

Grattis
Karin

på 22-årsdagen
den 20 februari

Många grattispussar från
Linnéa, Ella, Magnus,
 Sara, Johan och Kattis


