
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
Svart EU-moped scoter, årsmodell 
-06. PGO BIG MAX. Körd ca 400 mil, 
tjejkörd. Färdigprutad, pris: 10 000:-
tel. 0303-74 25 28

Till salu! Renault Clio 97 - 1,4. Cen-
terlås + V+S däck. Skatt och besik-
tigad till 2010-01-10. Pris: 11 000:- 
tel. 0736-83 77 02

Kyl frys, höjd 175 cm bredd 60 
cm. Pris: 400:-
tel. 0303-22 97 05

Säljes pga flytt:

Säng/Motor, Bäddsoffa  (Divan), 
Nästan ny. Soffbord. Bokhylla (2 
delar). Tvättmaskin (nästan ny).
tel. 0303-22 96 73

UTHYRES
Attraktiv 2 rum lgh i centrala 
Älvängen. Egen entré. Park/
garage. Ledig fr.o.m. 1/4.
tel. 0705-39 11 22
el.67 39 70

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

ÖNSKAS HYRA
Etta eller liten tvåa önskas hyra 
av 20-åringi Ale. Helst södra 

eller mellersta delen, men allt är 
av intresse!
tel. 0736-76 77 35 Sofia

Litet hus på landet, helst i Ale.
tel. 0303-33 88 15

ÖVRIGT 
Nyckelring med 3-4 nycklar bort-
tappade i Nödinge 2/3-09. 
Generös hittelön.
tel. 0703-55 34 24
el. 0303-22 92 95

Discjockey? Söker ni discjockey 
till ett kalas eller bröllop, en fir-
mafest eller annan tillställning? 
Ring Lennie:
tel. 0303-973 63
el. 0735-08 05 63

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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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

Strama upp linjer, rynkor och 
ge huden ny spänst och glöd. 
Lindra acne, rosacea, mörka 
ringar under ögonen. Reducera 
celluliter, åderbrock m.m. Ge liv 
åt vilande hårsäckar och få ett 
tjockare och friskare hår.
tel. 0702-77 46 55

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

Till dig som vill tjäna några 
1000-lappar extra i månaden! 
Är du en social och glad person? 
Har bil, körkort och något dator-
kunnig? Då är du den jag söker! 
Jag arbetar med Hälsa & Frisk-
vård och världsledande Aloe Vera 
produkter och hjälper Dig att 
komma igång. Dessutom coachar 
och utbildar jag ledare som vill 
bygga upp ett eget företag. Låter 
det intressant? Du är välkommen 
att kontakta mig på:
tel. 0303-74 28 50
el. 0733-96 08 42
Marianne Johansson
Teamledare

HJÄLP!
...att hitta de kristna TV-pro-
grammen. Behöver du hjälp med 
att få in Kanal 10, GOD TV, Vision 
Norge direkt in i TV-rummet? Inga 
abonnemansavgifter. Ring:
tel. 0739-48 56 13 
Robert Berntsson

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

Grattis på födelsedagen 
till världens bästa kille

Niklas Kjärhus
4/3 

Önskar hela din familj

Frank "Frankie boy" "Långefrank" "Storefrank" 
"Handbollsfrank" "Whiskyfrank" Wahlqvist 

fyllde 50 år den 27 februari
och vi vill på detta sätt passa på och gratulera i efterskott...

Ale Hf

Vår lilla tjej fyller 7 år!
Massa grattiskramar från 

Mamma, Pappa, 
Ludvig och Alfrida

Alfrida 
fyller 14 år!

 Ha en riktigt bra födelsedag. 
Många kramar 
från din familj

Karin i Färdsle
100 år den 12 mars

Grattis önskar 
Roland och Kjell

Med familjer

Grattis våran älskade
Sebastian

som fyllde 4 år den 9 mars
Massor av kramar från 

Mormor, Morfar 
och Gammelmormor

Grattis önskas
Jakob

på 10-årsdagen den 11/3 
av Pappa, Mamma, 

Klara och Oskar

Kramgoa
Björn

grattas på 34-årsdagen
Björnkramar från kurrarna

Grattis
önskas 
Eiron

67 år 15/3
Barnbarnen

Gzim
Grattis älskade Gzim på din 

11-årsdag 12/3
Många kramar, vi älskar dig

Mamma, Pappa, systrarna
 och lilla Leona

Stort grattis till
Ida Swanström

när du fyller 7 år den 9 mars.
Du är den goaste tjejen som 

finns! Älskar dej!
Kram Mamma

Gratulerar 
Dragan 

& Ljiljana Bojanic´
på eran silverbröllopsdag 10/3

Önskar era döttrar Maja, 
Tajana och Sanja

Med blommor och blader
vi gratulerar

Owe Johannesson
på 60-årsdagen den 11 mars

Släkt, vänner och bekanta

– Din lokala lokaltidning
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