
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 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
Vitt matsalsbord + 6 stolar, vitt 
sideboard, ljus skinnsoffa, soff-
bord med slipad stenskiva, allt i 
gott skick. 1000:- per enhet.
tel. 0730-23 11 50

78 polar 470 husvagn gul, tält, micro, 
radio, utemöbler, djurfri, rökfri, fukt-
fri. Skattad besiktigad till juni 2009 
14 500:- Nybesiktigad 15 500:- Ljus-
blå klädsel, 5 bäddar, gasol möjlig. 
Värme el 1000-3000 Watt. 
Jättefin vagn.
tel. 0736-18 17 29

Matsalsbord i bok, storlek 160-
220 med inläggskiva. Pris 1000:-
tel. 0303-74 24 98
el. 070-773 19 47

Robust trädgårdsmöbel, soffa 

2 fotöljer, bord m tjocka dynor, 
kan ändra lutning på soffan o 
fotölj. Har stått i inglasad altan. 
Jättefin. 1500:-
tel. 073-72 32 309

UTHYRES
Vedmaskin Pilkemaster med 
stocklyft. Kapar, klyver och 
transporterar. Flyttas med bil. 
Se video www.agromaster.se
tel. 0303-74 32 43

Stuga i Kilanda nära sjö uthy-
res till aktsamt och händigt par, 
helst på 3-5 år. Ej rökare/dep. 
krävs.
tel. 0304-311 80
el. 0705-31 10 60

Hus i Hålanda, 70 kvm + källare, 
3000 kvm tomt (kreditupplys-

ning kommer att göras).
tel. 0706-18 59 86

ÖVRIGT
UPPHITTAT. Stor hankatt, mycket till-
given, finns i Surte.
tel. 0739-47 12 15

FÖRLORAT: Christoffer har förlo-
rat sin mobil, en röd Nokia 5610 
Slide. Vänligen lämna till polis 
eller ring. Hittelön.
tel. 0708-63 66 24

ANTIKA SAKER. 3 gamla radio-
gramofoner. 1 hänglampa från 
1800-tal. 1 engelsk järnsäng + 
diverse.
tel. 0520-66 22 49

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:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska Överraska med en annons!med en annons!

pryl 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

Pay & Jump 3 maj. På K-ridcen-
ter i Älvängen. 50 till 80 cm even-
tuellt högre. Läs mer på
www.k-ridcenter.se

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

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

Resepresentkort köpes.
Fritidsresor, Solresor, Apollo, 
Ving, Resia eller Ticket. Även kort 
datum. Ring:
tel. 076- 714 7936

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

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

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!
Lucas

på 10-årsdagen den 14 april
Mormor, Morfar, Nina, Stian, 

Gamla Mormor Moj

Tack till alla som var med 
och räddade livet på våran 
häst och till Nols brandmän 
som kom med nya friska 
krafter så att mardrömmen 
fick ett lyckligt slut. Det är 
vi väldigt glada och tack-
samma för.

Matilda, Pernilla, Anton, 
Martin, Hanna, Annvi

Tack

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Siv Peltola

Tack för all uppvaktning 
i samband med min 40-
årsdag. Det blev ett minne 
för livet! Ingen nämnd, 
ingen glömd.

Lena, Lenita, Bakidou

Grattis
Emanuel

2 år den 17 april 2009
Många grattiskramar

Mormor & Morfar

Grattis
Lovisa Holmqvist

som fyller 2 år den 15/4
Många kramar från 
Farfar o Farmor och 

kusinerna Isak. Adam, 
Camilla o Tomas

Grattis
Erik

11 år den 19 april
Mamma, Håkan, Björn

Vigda 

Lördag den 21 mars 2009
gifte vi oss i Skepplanda kyrka

Rolf Mannbro och 
Anette Fabiansson

Nu heter vi båda Mannbro

Grattis
Katarina Tyllström

5 år den 17 april!
Önskar

Mamma, Pappa
 och alla syskonen

Grattis
Lennart Rydberg

som fyller 40 år den 15/4
Önskar

Mamma & Pappa 
Håkan & Annelie
Annelie & Kenny
+ syskonbarnen
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Grattis vår underbara
Natauelle

1 år 14/4
Önskar

Pappa, Mamma & Syskon
"Hipp hipp hurra!"

Grattis
Josefine Lernbrink

6 år den 14 april
Kramar från

Elsa, Pappa och Mamma

På alla hjärtans dag
 2009-02-14
gifte vi oss 

i Haga kyrka - Göteborg
Janet Smedberg
Martin Dahlgren

I samband med vigseln 
antogs det gemensamma 
efternamnet Dahlgren.
Ett stort tack till släkt 
och vänner för att ni 

gjorde vår bröllopsdag till 
ett vackert minne!
Fotograf: Älvfoto

www.fotografcaroline.se

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

Lennart Ernhede, Hålanda

Hej, tycker du det är jobbigt att
lyssna på all reklam i TV?
Det blir ännu värre om man börjar höra lite dåligt. Hörsellinjen är till för alla som har frågor som
handlar om hörsel. Öppet vardagar 9-15 på 0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund


