
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

KÖPES
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
Burstner 575 A -97 diesel 2,5 TD 
116 HK. 13,500 mil, manuel, fast 

långbädd bak, cykelställ, markis, 
servostyrning, centrallås, 
separat dusch, vinterisolerad 
avloppstank, cassettoa, värme 
- luftburen - trumatic, kyl/frys 
12v/220v/gasol.
tel. 0702-70 96 77

Tomter till salu i Alvhem från 
2500m2 till 6500 m2. För mer 
info ring:
tel. 0303-33 61 46

Städhjälp sökes till villa i 
Hålanda. En gång varannan 
vecka.
tel. 0708-19 81 44

Nissan Micra 98. 16 800 mil, 
besiktigad feb. Bra skick. 
Pris: 18 000:-
tel. 0704-66 84 00

Hundbur i svart stål för bil eller 
utställning. Mått: 60x43x52 
Pris: 500:-
tel. 0704-66 84 00

Svart EU-moped PGO, årsmodell
 -05. Körd 120 mil, tjejkörd. 
Pris: 7000:-
tel. 0303-33 84 44

Sulky. Diskbänk ny 160R. Motorsåg 
partner. Björkved i säck.
tel. 0303-74 63 13

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

UTHYRES
Sommarhus i Kroatien uthyres. 

6 bäddar, sandstrand.
tel. 0303-74 68 19

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

ÖVRIGT 
3-rumslägenhet i Älvängen cen-
tralt. Ledig 1/6.
tel. 0303-74 67 88
el. 0704-67 82 51

Söker ni sångerska till bröllop 
eller dop? Jag har många års 
erfarenhet och sjunger gärna på 
er stora dag. Läs mer om mig på 
www.artistbanken.se
tel. 0705-79 58 53 
Johanna Forsberg

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:-)
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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

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

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

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.

övriga 
tjänster

övriga övrigg

Veckans ros 
Veckans vackraste rosor vill jag 
ge till Majlis och Roger som 
sedan jag vart ensam besökt 
mig varje vecka i tre år. Ni är 
beundransvärda. Tack kära ni. 

Kram Lisbeth

Veckans ros till Jerry Brat-
tåsen och Ale Utveckling 
för ett väl genomfört fram-
åtsyftande utvecklingsmöte 
med företagare och andra 
från näringslivet i Ale. Vi ser 
fram emot återkoppling och 
nästa möte.
Företagarföreningen Ale Torg 
genom Barbro och Marianne

...vill jag ge till Jens som 
stannade på 45:an den 
6/3 och hjälpte till med 
min bil, dels putta den åt 
sidan och bogsera ända till 
Stenungsund där min verk-
stad ligger. Själv kunde jag i 
godan ro åka och jobba. Jät-
tetack för all hjälp, det är 
underbart att det finns män-
niskor som du.

Maria

Vi vill gratulera vår underbara
Emma Edvardsson

Gällsås Skepplanda
som fyllt 15 år och tagit 

moppekort.
Puss & kram från
Mamma, pappa, 

Sofie, Adam & släkten

Kurt och 
Marianne Johansson

firar 40-årig bröllopsdag 15/3
Många grattiskramar från 

Åsa och Stefan, 
Mats och Johanna, 

Liisa och Tobbe 
samt barnbarnen

Tänk vad tiden går fort
Vi vill gratulera våran älskling

Ella Mellert
på hennes 1-årsdag den 19/3

Stort grattis önskar
Mamma & Pappa

Vi vill fira våran 
lilla prinsessa
Ella Mellert

som fyller 1 år den 19/3
Ett stort grattis från 

Mormor, morfar 
och moster Kristine

Vår lille bebis har blivit 
en busig liten kille!

Grattis älskade
Vilmer

som blev 1 år den 9 mars!
Kramar från Mamma, pappa 

och Edvin

...till alla som hjälpte vår son 
då han föll illa i Alebacken 
den 20:e februari. Rosor till 
vänner, ansvariga i backen, 
ambulanspersonal samt 
akutpersonal på Kungälvs 
sjukhus. Vi kan berätta att 
allt mirakulöst gick bra och 
han är idag återställd. Tack 
för er insats.

Föräldrarna

Vi vill gratulera vår prins
Lukas

som fyller 6 år den 18/3 
och vår prinsessa

Saga
som fyllde 3 år den 26/1
Kramar Mamma & Pappa

...till alla mina assistenter 
för att ni finns för mig. Kan 
kanske inte i ord säga hur 
mycket ni betyder, men utan 
er fungerar inte jag. Ni ger 
mig trygghet, omtanke och 
värme så att jag kan fungera 
och må bra.

Jessica
...till Heléne på Sö: Trolle-
viksvägen 21. Utan dig hade 
vi aldrig fått ordning på vår 
förening. Många tack från 

Sö: Trolleviksvägen 5.

Grattis
Robin

på 18-årsdagen
Från Mamma, Pappa, 

Alexandra

Grattis på 2-årsdagen den 
22 mars

Nellie Lyckner
Många grattis

pussar och kramar
från Farmor och Farfar

Grattis kära mamma
Christina

på 60-årsdagen 19/3
Vi önskar dig en underbar 

och rolig dag
Dina döttrar

Grattis vår underbara tjej
Ella Bjerstaf

på 1-årsdagen den 17 mars
Vi älskar dig pyttet
Pussar o kramar från 
Mamma och Pappa

Grattis våra prinsessor 
som fyller år

Elin den 22/3 6 år
och Erika den 2/4 5 år

Många kramar från Mormor, 
Morfar & Gammelmormor

Pernilla 40 år
Många grattiskramar från 
Lars, Carolina och Rasmus

Vi älskar dej...
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