
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

KÖPES
Begagnad, fungerande TV köpes.
tel. 031-98 38 85

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
Skinnsoffa och två fotöljer, 500:-
tel. 0303-74 49 49

Saab 9000 CSE 2,0 t-97, fin bil. 
Pris: 27 500:-
tel. 0303-33 89 87

Jordfräs Husqvarna med plog, 
bra skick, 3500:- 
Kompostkvarn 300:-
tel. 0303-74 21 14
el. 073-992 40 59

4 sommardäck, varav 2 st är 
fina, till Opel Astra. 500:-
tel. 0303-33 71 08
el. 0736-93 03 66

3-sitssoffa + 2 fotöljer mönstrad 
gyllengulbrun, mkt vacker o väl-
aktad, databord, anikt litet vitt 
bord m.m. säljes billigt pga flytt. 
För visning ring Nol:
tel. 076-26 70 143

Volvo 945 GL Aut. dragkrok 94, 
mil 25 630, larm Volvo Guard, 
fjärrstyrelås, motor och kupé-
värmare, lastrumsgaller, mp3-
sterep, s/v-däck, alla bes. proto-
koll och Volvoservice, välskött, 
AC. Besiktning utförd 090317 
utan anmärkning. Pris 22 000:-
tel. 0709-71 36 40 Samuel

SÖKES
Jag söker en lägenhet i Ale 
kommun. 1, 2 eller 3:a. Jag har 
en 2:a i Göta utanför Lilla Edet 

att ev byta med. Ring Josefine:
tel. 0734-47 56 68

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

ÖNSKAS HYRA
Litet hus önskas hyra i Ale 
kommun. Längre tid. Händig 
pensionär.. Rök o spritfri.
tel. 073-627 28 65

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

Service, installation och repara-
tion 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

HYRSTÄLLNING
www.hagstromshyrstallning.se
tel. 0706-62 57 33-

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

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

Valp- och Grundkurs med start i 
maj. Kantarellsök startar i juni. 
Erfaren instruktör, mjuka meto-
der och små grupper. Mer info se 
www.taxenshundskola.dinstu-
dio.se eller ring Anette:
tel. 0703-24 26 30

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

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.
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Grattis 
Marina

 som fyller en en väldig 
massa år den 25 april,

frågan är 
hur många år är det?

Någonstans mellan 45 
& 50 ligger sanning

(tips, närmare 50 än 45)
Rätt svar lämnas in till 

Rubb&Stubb senast 24 april
Fina vinster garanteras

Grattis våran goa kille
Noel Kilmyr

på din 3-årsdag den 24 april
Kramar Mamma & Pappa

Grattis
Vincent

när du fyller 3 år
 den 28 april

Grattiskramar i massor från
Mormor & Morfar

Hanna & Tobias
Farmor & Farfar
Björn & Mikael

Alexandra 7 år
Alexandra fyller 7 år och 

det vill vi fira
Grattis önskar

Mamma & Pappa, Emilia, 
Mormor & Morfar
Farmor & Farfar

Grattis på 5-årsdagen 
den 27 april

Alve
Puss och kram vår goa kille
Pappa, Mamma och Fridian

Linda Folkesson
9 år 21/4

Grattis önskar 
Mamma, Pappa, Emma

Grattis
Erik

11 år den 19 april
Mamma, Håkan, 
Björn & Hanna

Grattis till körkortet
Niclas Hylander

Ta det försiktigt!
Trafikpolisen

Farmor & Farfar vill dig hylla 
när du den 24 april 

1 år skall fylla
Den bästa av alla du är, 

vi håller dej så kär
Många grattiskramar till vår

William

Uppvaktning
ÖPPET HUS
Catrin Högberg fyller 40 år.
Det firas med öppet hus 
lördagen den 25 april. 
Start klockan 15.00, på 
Patron Almans allé 27, 
Nödinge. Välkomna!
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ÖPPET HUS
Varmt välkomna att fira 
min födelsedag 29/4 från kl 
15.00 hos Bosse och Karin 
på Brobacken 14, Alafors.

Lilly Wik

Våran 
"Kurtan"
fyller 70 år,

tänk vad tiden går!
Söndagen 26 april

Carina, Glenn
Alexander, Natalie

Veckans ros 
Veckans Ros till alla för-
äldrar och spelare i AIF 
P-95 för ett mycket gott 
samarbete under söndagens 
loppis. En extra stor ros till 
våra kontaktombud Krister 
& Tina för ert ovärderliga 
engagemang. Tack också till 
övriga sponsorer och till er 
som skänkt diverse saker.


