
ANNONSERA FÖR ENDAST 20 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 20 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
Jordfräs Husqvarna med plog, 
bra skick, 3500:- 
Kompostkvarn 300:-
tel. 0303-74 21 14
el. 073-992 40 59

ÖNSKAS HYRA
Golden retrieverklubbens famil-
jedag 1/5-09. Se hemsidan: 

www.goteborg.goldenklubben.se 
För info ring Eva:
tel. 031-70 205 42

Familj önskar hyra hus eller 
lägenhet, minst 3 rum och kök.
tel. 0708-47 34 52

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

Svets och smide. Mekaniska repa-
rationer tex släpkärror, jord-
bruksredskap, små maskiner 
m.m. Innehar F-skattsedel.
tel. 0706-33 82 68
Bokföringshjälp?
Löpande bokföring, momsre-
dovisning, löner, bokslut samt 
deklarationer. Innehar F-skatt 
sedel. ME Consult bokföring KB.
tel. 0703-00 16 46

MURARE. Utför allt i mur- och 
puts även natursten samt kakel 
och klinkers.
tel. 0707-43 03 43

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

Energideklaration utföres. 
Behörighet N. Axelssons FB.
tel. 0303-599 00

Trädfällning. Röjning av sly och 
buskar. Även bortforsling av ris. 
F-skattsedel finns.
tel. 0706-33 82 68

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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Benjamin
Grattis vår älskade lille prins 

på 3-årsdagen den 27/4
Mamma & Pappa
Mormor & Morfar

Grattis
Emmie

som fyllde 1 år den 22/4
Många grattiskramar från
Mamma, Pappa & Tobbe

Vi älskar dig!

Grattis
Emmie

som fyllde 1 år den 22/4
Älskar dig, 

kram Mormor

Grattis
Emmie
1 år 22/4

Ett stort grattis 
till våran solstråle!

Pussar & kramar från
Moster Linda, Fredrik & 

Kusinerna Colin & Cazper
Hipp hipp hurra!

Vår tuffa tjej
Rebecca Petersson

fyller 7 år 1 maj
Vi älskar dig

Grattis, puss & kram från
Minea, Mamma & Pappa

Tack alla som uppvaktade 
och gjorde min 70-årsdag 
till ett fantastiskt minne.

Kent Olausson

Tack

Grattis
Linnéa

på 4-årsdagen önskar
Mamma, Pappa och Alice

Ett stort tack till alla er som 
uppvaktade mig på min 50-
årsdag.

John Ahlström, Lödöse

Amanda
1 maj

Grattis på 13-årsdagen 
önskar
Farmor

Grattis på 15-årsdagen 27/4
Linda Alverby

och grattis till moppekortet!
Önskar alla i din familj

Grattis
Simon Thorstensson

5 år den 24 april
Kramar från

Rebecca, Mamma och Pappa

Emma
Ett jättestort grattis till 

världens sötaste och goaste 
tjej när hon fyllde 12 år 21/4

Älskar dig
Mamma, Kelly & Per

Veckans ros 
Veckans rosor till våra 
ungdomar med familjer för 
det arbete dom lagt ned på 
födelsedagsfesten som var 
lyckad och uppskattad. Ett 
stort tack till våra gäster för 
blommor och presenter, 
som gjorde våran fest min-
nesvärd. Stort tack!
Märta & Lennart i Älvängen

Veckans ros till den mycket 
hjälpsamma man som 
tog hand om min väska i 
Älvängens centrum lörda-
gen den 4 april. 

Alexandra Lorentsson, 
Hålanda

DOG WALKING
Erfaren hundförare 

rastar er hund
Royne Andersson, Nödinge

tel. 0739-28 28 87

Vårstäda 
hemma

Annonsera för 

20:-
Gäller tom 

30 maj

Grattis
Aja

på 1-årsdagen 27 april
Önskar 

Mamma, Pappa, Ali, Hadeel, 
Farmor, Mormor, Refah, 

Hyder, Batol, Yosif och Aness

Grattis
Demi 

& William
Önskar Familjerna
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