
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

KÖPES
Hustomt önskas köpas av ett 
trevligt ungt par. Endast tomter 
i Nol är av intresse.
tel. 0303-74 25 70

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
Volvo 745 1986. Gör det själv-
bil, skattad dec maj 08. Vatten-
pump, trasig ljuddämpare def. 
4 nästan nya dubbdäck på fälg 
medföljer. Pris: 1000:-
tel. 0733-36 84 52

UTHYRES
2 rok i Alhem ca 55 kvm. 
Hyra 4477:-
tel. 0704-53 35 80

Liten 1:a i Nol ledig 1 april. 
Hyra 1400:-
tel. 0703-28 98 00

Kontorsplats, Ale Torg, tillgång 
till konf.rum och bredband.
tel. 0707-14 80 50

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

ÖNSKAS HYRA
Garage med tillgång till el 
önskas hyra i Ale, helst Nödinge. 
Ring Anna:
tel. 0736-89 96 38
el. 0303-961 40

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

Hej, om ni behöver hjälp med 
barnpassning så finns jag här
– jag kan alla dagar och helger.
tel. 0735-67 33 04

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

3-rumslägenhet i Älvängen cen-
tralt önskas byte till 2-rumslä-
genhet i Älvängen.
tel. 0303-74 67 88 
el. 0704-67 82 51 Lotta

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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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

Service, installation och repara-
tion av datorer, på plats eller i 
verkstad. Internet, nätverk och  
trådlös installtion och uppkopp-
ling. Snabba ”kom igång” kurser, 
Windows XP, Vista och Windows7. 
Datorräddning på totalkraschat 
flashminne, usb-minne och hård-
diskar. Lång erfarenhet och låga 
priser.
tel. 0520-40 60 82
el. 070-787 67 15
dataservice@telia.com

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

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Lennart Väster, Grönnäs

Charlie Berglund
Grattis

på 2-årsdagen 28 februari
Kramar

Farmor o Kjell

Veckans ris 
Ni killar i mopedåldern 
som står och dräller utanför 
Nödinges handbollshall. Vet 
ni hur olycklig ni gjorde den 
nyss fyllda 12-åriga killen 
som var på sin handbollsträ-
ning? Det enda han önskade 
sig var den mobil som ni stal 
ur hans jacka... Att en pojke 
kan bli så kränkt och ledsen 
att han nästan blir sjuk. Ni 
går på samma skola, hur kan 
ni leva med er själva?!

Besviken mamma 
och handbollstränare

Grattis älskade
Emelie

på 5-årsdagen 25/2
Kramar

Mamma, Bonnie, Offe, 
Linda och Sussie

Elias Carlsson
Grattis på 8-årsdagen 

den 27 feb 
och pussar till dig från

 Mamma, Alexander, Pappa

Födda
Triss i killar!

Välkommen våran älskade 
Melvin

Filiph och Daniels lillebror
Näl  5/1 - 09
Tack till Bm 

Kristina Törnqvist
Annelie och Niklas Lysholm

Grattis!
Vår egna lilla prinsessa

Ophelia
fyller 5 år den 25/2

Vi älskar dig
Hälsningar

Lillebror Caesar 
& Mamma, Pappa

Grattis
Jonathan

Nu när dy fyller 8, 
kan du komma och gotta

hos mormor, moster, 
Amanda, morbror Dean,

För du är så fin!
Massor av kramar 

och pussar

Grattis vår
älskade lillkille

Aidan
1 år den 28 februari

Pussar och kramar från
Pappa, Mamma & John

Sofia Mellander
7 år den 20 februari

Grattis älskade prinsessa!
Önskar Mamma, Pappa 

och lilla Julia
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Välkommen
Filippo

Vår son, Vendelas bror
Östra Sjukhuset 

20 feb. 2009
Maria Berglund 

o Stefan Berndtsson

Veckans ros 
Veckans ros till Bore, Lars-
Åke och Alf i Alafors för 
visat civilkurage!

Astrid med flera

Högtidsdagen närmar 
sig med stormsteg.

6 mars fyller 
Cicki Otter 

40 år.

Grattis 
Ella Hylander

som fyller 2år 
den 26 februari

Grattis på 20-årsdagen
den 1 mars

Jennifer Granat
Puss på dig!


