
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
Cresent flickcykel, röd, 24", 430 
ram. Välvårdad. Pris: 1200:-
tel. 0303-74 22 06

ÖNSKAS HYRA

Garage eller liknande sökes till 
veteranbil. Ej mek. Helst Skepp-
landa med omnejd.
tel. 070-65 95 390

HUSVAGN önskas hyra v 28, 
lördag 4/7 - lördag 11/7 2009. 
Inte för gammal. 
Äldre golfande par.
tel. 0705-54 78 59
el. 0303-973 04

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

Bokföringshjälp?
Löpande bokföring, momsre-
dovisning, löner, bokslut samt 
deklarationer. 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

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

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

Ale hundsport agility. Kurser för 
dig och din hund i Färdsle, Skepp-
landa. Agility och lydnad. Träning 
i ridhus startar i april 2009. Även 
privatträning enl ök. 
www.alehundsport.se
tel. 0708-58 19 16

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 våran goa kille
Martin Landin

som fyller 6 år den 31/3
Många grattiskramar från

Mamma, Pappa, Jerker, 
Ricky, Peter, Robin, 
Mormor & Morfar

Grattis
Sofia Pettersson

på 18-årsdagen den 2 april
Från Mamma, Pappa

 & Storebror

Veckans ros 
Ett jättefång rosor för den 
ovärderliga hjälp vi fick av 
Jonas, Gittan, Raggen, Åke, 
Irene, Magnus, Stig, Erik, 
Anna och Andreas vid vår 
lyckade fest förra lördagen. 
Vi vill även tacka självaste 
chefredaktören för den 
goda insatsen med disken! 
Kramar till er alla!

Annika & Cicki

Grattis
Oskar

på 9-årsdagen 3/4
Kram Farmor & Farfar

Amanda Zorman
7 år 15 april

Grattis önskar
Farmor, Rosvia, Ramona 

och Daniel

Veckans ros vill jag ge till 
mina svärföräldrar Ingela 
och Bengt Olofsson och till 
min sambo Ronny Olofs-
son, ni är helt underbara, 
ställer alltid upp. Tack för 
att ni finns.

Kram Monika

Födda

Först fick vi varandra sen fick 
vi dig och då hade vi allt.

Välkommen vår 
underbara dotter

Alicia
Född 8/3-09
5045g, 52 cm

Charlotte och Tony Törnevik

Grattis vår älskade
Ella Ekström

4 år den 9/4
Kramar och pussar från
Mamma, Pappa & VeraVälkommen

Emilia
den 27:e februari

 föddes vår prinsessa
48 cm, 2950 g

Tack till BM Ulrika, 
MVC Bohus

Malin och Johan Lundell

Grattis
Linnea 

som fyller 5 år den 3/4
och Filip 

som blir 3 år den 22/4
Grattis från Mormor och 
Lars, Farmor och Farfar

Grattis
Rubinbröllop, 40 år 690329

Christer & Lisbeth 
Hjalmarsson

önskar 
Camilla & Anders 

med familjer

Vi vill gratulera 
världens bästa

Jacob
som fyllde 3 år den 30 mars!

Massor av kramar från 
Alexander, Mamma och Pappa

Veckans ros till Kenneth 
och Peter som med hand-
kraft fick min bil på fast 
mark igen när jag hade fått 
sladd i snöyran. Tack också 
till Christer och Anita som 
var på väg för att hjälpa mig.

Jeanette i den röda Volvon

Grattis
Denzel

på 10-årsdagen 4/4
Önskar

Mormor & Morfar

Min älskade dotter
Sandra Tolska

grattis på din 8-årsdag 
den 3 april

Puss och kram
Mamma

Fridian
fyller 2 år

Grattiskramar
Mamma, Pappa, Alve

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligt men bestämt.

Gunnar Larsson, Kilanda

...till Jalle och Johan Kind-
mark som under vår tema-
vecka tog emot oss
i Alebrottarnas lokal och 
lärde ut flygande mara, 
brottningsregler med mera.

Martin, Ragne och eleverna 
i gruppen SO/Rörelse
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Välkommen 
Linnea

vår prinsessa!
Hon föddes 10/3 på ÖS

Stort tack till moster Linda 
och personalen.

Stolta föräldrar Karoline Pååg 
& Niklas Thor

Övrigt
VINNAREN i tävlingen 
"Hur många par skor":
Gun Jansson, Älvängen.
Vi gratulerar till ett present-
kort på 500:- 
Rätta svaret var: 0 par.

Grattis från Susanne och 
Mona på Älvängens Skor


