
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

KÖPES
Ring mig. Bilar köpes fr. 500-50000. 
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
Kyl, höjd 175 cm, bredd 60 cm. 
Frys, höjd 175 cm, bredd 60 cm. 
Pris 400:- för båda.
tel. 0303-22 97 05

Nissan Micra 98. 16 800 mil, 
besiktigad feb. Bra skick. 
Pris: 18 000:-
tel. 0707-83 76 47
el. 0303-22 97 97

UTHYRES
Önskar Ni en liten billig affärslo-
kal? Intresseanmälan:
tel. 0761-67 39 70

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

ÖNSKAS HYRA
Söker uppvärmd lokal, magasin för 
mina möbler fr.o.m. mitten av maj.
tel. 0734-47 56 68

ÖVRIGT 
Garageloppis. Säljer en hel 
saker på grund av flytt. Norra 

Ekhultsvägen 3, Nol. Lörd 28/3 - 
Sönd 29/3 kl 11.00-18.00.

Vill du bo granne med Slotts-
kogen? Lägenhetsbyte. Önskas: 
1-2:a i Nödinge/Nol. Maxhyra 
4300:- Lämnas: 2:a 48m2 vån 2 
av 3. Hyra: 4300:- inkl parkering 
i Göteborg/Majorna. Ca 5 min 
gångavstånd till Slottskogen 
och spårvagnshållplats.
tel. 0707-53 35 19 Kristina

Bytesdagar för barnartiklar! 
Ale Gymnasiums bamba, lörd 28/3 
kl 10-15 och sönd 29/3 kl 10-13. För-
säljning av barnkläder, vagnar, 
cyklar, leksaker samt övriga barn-
artiklar. Välkommen att fynda!

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, beskär-
ning av träd och buskar, platt-
sättning, rengöring av balkonger, 
fasader m.m. Stuprännor rensas 
även.
tel. 0735-69 31 04
el. 0735-69 31 07

Smutsiga hästtäcken? Tvätt, rep 
& impregn. Välkommen!
tel. 0707-70 65 57
www.textilina.nu

Bokföringshjälp?
Löpande bokföring, momsre-
dovisning, löner, bokslut samt 
deklarationer. Innehar F-skatt 
sedel. ME Consult bokföring KB.
tel. 0703-00 16 46

Service, installation och repa-
ration 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

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

Gå ner i vikt snabbt och effek-
tivt med Cambridgekuren. För 
info ring:
tel. 0739-88 09 59

Städ på era villkor Utför flera 
tjänster inom städning bl.a. hus-
hållsnära tjänster, flyttstäd, veck-

ostäd, storstäd, byggstäd, kon-
torsstäd, trappstäd, fönsterputs 
m.m. Goda referenser kan anges. 
Innehar F+A skattsedel. 
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

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

Klassisk massage.
tel. 0704-59 30 54

LOPPIS. Kom & fynda. Lördag 28 
mars kl 10.00-14.00. Ale-Skövde 
bygdegård, Nygård.

Pay & Jump
5/4 och 3/5 på K-Ridcenter i 
Älvängen 50-80cm ev. högre. 
Läs mer på www.k-ridcenter.se

Fönsterputs? Abonnera på 
utvärters fönsterputs. Avdrag 
för hushållsnära tjänster. F-skatt. 
KCAB.
tel. 0709-32 44 59 Kent

Gardinsömnad utföres. Även 
tunnbröd bakas.
tel. 0763-68 56 53

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

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

Den 1:a april 
jag Nutte världen vill 
hylla, då han 40 år fylla, 

hurra hurra!
Kram Mors-Lill

Grattis 
Lotta ”sexybabe” 

Lennartsson
som tar ytterligare ett steg 
mot 50 genom att den 24 

mars fira sin 43 födelsedag!
Eventuella presenter, paket 

och värdecheckar, kan 
lämnas vid Rubb & Stubbs 

huvudentré, detta gäller 
dock inte sportbilar då dessa 
skall parkeras på framsidan.

Grattis från oss alla...

Grattis
mamma Maria

som fyller 37 år den 26/3
önskar
Hannele

Grattis
Linnea

2 år den 23/3 
Önskar Farmor o Farfar

Grattis våran älskade lilla
Kassandra

på din 1-årsdag!
Många pussar & kramar 
från Mamma & Pappa

Vår lilla trollunge
Medea

fyller 6 år den 28 mars!
Stort grattis från 

Mamma och Pappa

Grattis
Sofia Olsson

på 11-årsdagen 23-03-09
Mormor & Morfar

Vårt goa barnbarn
Hanna

fyller 5 år den 23 mars
Grattiskramar från
Mormor & Morfar

Vår goa tjej
Julia

fyllde 8 år den 6/3
Grattis!

Kramar Mamma, Pappa, 
Anton

Caroline Johansson
i Surte 15 år 2/3

Trodde du jag glömt? Aldrig!
Grattis min älskade unge! 

Kramar Moster

Grattis på födelsedagen 
kusin vitamin
Caroline!

Kramar & pussar 
Julia & Anton

Annica Johansson
fyllde 10 år den 14 mars
Stort grattis på dig önskar
Mamma, Pappa, Desirée 

Tack för de fina presenterna 
och alla som var med 

på hennes fest.

Niclas Hylander 
fyllde 18 år den 22 mars.

Grattis!

GULDBRÖLLOP
Birgit och Said 

Strandberg 
i Ryks Damm firar 50-årig 
bröllopsdag den 28 mars
Grattis till världens bästa 
föräldrar önskar barnen
Lena, Conny & Cathrin 

med familjer

Grattis
Annica!

Vi vill nu dej hylla, 
när du 40 år ska fylla,

då är vi alla på en solig strand,
uti Egyptens varma land.

Vi älskar Dig
från din familj 

och Barbro o Bosse
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