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KÖPES
Ring mig. Bilar köpes fr. 500-50000. 
Allt av intresse. Äv husvagn. Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0737-42 90 92

Spannmålsskruv.
tel. 0303-74 42 35
el. 0739-75 27 19

Nyare villa i Älvängen köpes
tel. 031-98 08 90
el. 0708-29 28 54

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
Damcykel 21 vxl röd/grå fin. 
1000:- Pianokurs kasetter + 
noter oanv. 500:- Inlines 39+44 
150:-/par oanv. Diskbänk ny 
standard.
tel. 0706-19 87 87 Monica

Folkdräkt Norra Bohuslän säljes.
tel. 0303-22 92 29

Foderblandare, gödselpump för 
flytgödsel. Gödselspridare i trä 
för hästägaren. Grisvärmelam-
por. Nordholms varmluftspanna.
tel. 0768-33 64 20

Mitsubishi Galant 98 sedan aut. 
2,5 V6 24V. 19 000 mil. Låda 
renoverad 16 000 mil. Drag, 
stereo, s.o.v. däck. Blå met. God-
känd vid förra besiktningen. 
Avställd, kan besiktigas. 
Pris: 30 000:-
tel. 0736-23 84 35
el. 0736-46 04 94

Björkved 10m3 vid bilväg i Bohus 
säljes.
tel. 031-22 73 27

Välvårdad 2,5 sitts soffa. 
Mellangrå lösa, vändbara 
dynor. Tvättbar klädsel 700:- 
Robust soffgrupp i fura 
3+2+2+soffbord+hörnbord. 
Omklädd -03. 2000:-
tel. 0303-33 89 47
el.0706-92 24 76

Pojkcykel 16" 300kr. 
Gustaviansk buffé 500kr. 
Grön kökssoffa 300kr. 
Datorhörnbord i furu 250kr.
tel. 0705-54 60 67
el. 0303-74 02 62

Klädd babykorg i rotting på hjul, 
grönbetsad spjälsäng med mad-

rass, kudde och spjälskydd 800:-
tel. 031-98 17 93
el. 0735-70 94 85

Något stylad blå-gul kross-
moped DTmx88/89. Har varit 
avställd och behöver viss upp-
fräshning. Saknar idag tänd-
stift och hätta. Troligen funge-
rande övrigt med lite omsorg. 
Pris 3200:-
tel. 0303-965 78

2 st furusängar 90x200cm säljes 
200kr/st. Hästutrustning: vin-
tertäcke stl 135 cm, 250kr. Pon-
nyträns, tyglar, grimmar, rid-
stövlar, stl 34 och 39. 75 kr/st 
m.m.
tel. 0731-52 06 56

Staketslanor ca 4 met + stolpar 
av senvuxen gran.
tel. 0322-700 44
el. 070-427 90 75

Ford Windstar 98 aut. 7 sits. 3,0 
v6 20 000 mil. Låda renoverad 
18 000 mil. Stereo, s.o.v däck. 
Grön met. Avställd, kan besikti-
gas. Godkänd vid förra besikt-
ningen. Pris: 25 000:-
tel. 0736-29 84 35
el. 0736-46 04 94

Välskött mahognysnipa säljes 
pga ålderdom.
tel. 0520-66 90 00
el. 0739-47 84 06

SÖKES

Lägenhetsbyte 2:a 60 kvm i 
Brunnsbo, väldigt fräsch, 10 
min till stan med buss. Önskas 
byte till en 3:a i södra Nol, Äng-
gården.
tel. 0739-15 78 53 Joanna

Jag söker lägenhet i Ale 
kommun. 1a, 2a eller 3a. Har en 
lägenhet i Göta utanför Lilla 
Edet att ev byta med.
tel. 0734-47 56 68 Josefine

UTHYRES
Stallplats uthyres, gärna pon-
nyryttare. Ridbana + bete finns. 
Ring Gun, Stall Tokatorp.
tel. 0707-99 84 21

ÖNSKAS HYRA
Träverkstad/bandsåg + plan/
rikthyvel önskas hyra några 
timmar då och då. Gärna i 
Hålanda med omnejd. Intresse 
finns också att köpa slöjd-virke.
tel. 076-171 09 94

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

ÖVRIGT
Uthyrning av 2 st spelrätter på 
Nödinge  Golfklubb. Gäller alla 
dagar i veckan året ut. 
Pris 2500kr/st. 
Kontakta Melanie via telefon:
tel. 0733-49 70 85
melanie.janbro@hotmail.com

Text:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 20 kronor (ord 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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Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)
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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 07

Coaching - Vägledning 
– Känner du att du behöver 
komma ur ekorrehjulet eller 
finna just din livsväg? Boka tid 
för samtal hos Själens Spegel. 
Mera info ring Maria
tel. 0705-88 70 67
mail: beutyangels@hotmail.com
hemsida: www.beutyangels.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-skattsedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Smutsiga hästtäcken? Tvätt, 
impreg. och reparation. Fri hämt-
ning/lämning vid 5 eller fler 
täcken. Välkommen!
tel. 0707-70 65 57
www.textilina.se 

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

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

Känner du av trötthet och stel-
het i kroppen? Friskvårdsbe-
handlingar efter dina behov: 
klassisk massage, kinesiologi, 
fotvård, pedikyr, akupunktur, 
healing. 
www.harmonihalsan.se
tel. 0707-42 73 74

Scooterboden mc & moped.
Nyförsäljning & verkstad.
Lunnavägen, Alafors
tel. 0303-74 85 01

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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Vigda 

Helen Eliasson
och Anders Karlsson
vigdes 13 december 2008
på Alfhems Kungsgård

Fotograf: Älvfoto, 
www.fotografcaroline.se

Grattis
Linn

på 8-årsdagen den 27 maj
Önskar

Farmor och Farfar

Veckans ros 
Den vackraste ros vill jag ge 
Vet. Erika och sys. Lotta på 
Ale Djurklinik i Nödinge. 
Den värme och empati jag 
och min älskade katt Misan 
mötte, när vi stod inför 
det sista svåra beslutet, var 
enorm. Ni är underbara.

Kerstin Kristensen

Grattis!
Peter ”Erra” Eriksson 

som fyller 40 år 18 maj

Liten blir stor
Göran Nygren

Surte
Grattis på 60-årsdagen 

den 22/5 önskar
Silvana Linda m. fam o Björn

Jesper...
...blir den 2/6 nått år äldre 
MEN den 5 juni tar han stu-
denten! Det vill vi fira då, med 
alla Jeppes vänner så välkomna 
till Rishedsvägen 32, Alafors 
på öppet hus från kl 16.00. 
Osa 3/6 på mobil 0730-34 79 44

Hälsar Albinsson's

Uppvaktning

De vackraste rosor till Syster 
Birgitta och personalen på 
Bohus Hemsjukvård, för 
Er hjälpsamhet och trevligt 
bemötande under min sjuk-
domstid.  Trevlig sommar!

Rune

GRATTIS 
Pernilla 

på 40-årsdagen den 24 maj!
Packa kappsäcken till den 
27 juni. Då hämtar vi dig!

Kram vännerna
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Ett stort tack och ett stort 
fång rosor till elever och per-
sonal på Aroseniusskolan för 
att vi fick komma och titta 
på Er helt fantastiska före-
ställning ” Mamma Mia”. Er 
uppsättning var ”Superbra”!

Elever och personal 
vid Ahlafors Fria Skola

Tack till Nolskolans elev-
råd, personalen med rektor 
Anders Nordgren i spetsen 
samt Andreas Hector politi-
ker BoU för ett gott samar-
bete under året.

Föräldrarna i 
Nolskolans skolråd

Tack

Veckans rosor vill jag ge till 
personalen på Trollevik. 
Maud, Mariette, Hanna, 
Helene, Bittan mfl. Ni har 
ett underbart bemötande 
mot min mamma och vår 
familj under ”våra” veckor. 
Ni betyder mycket för oss 
Och jag Känner mig alltid 
trygg när mamma är hos er. 
Ni är alla guld värda. Tack 
för att ni finns!

KRAM Sarah. H

Grattis 
Erik Johansson 

som blir 35 år den 25 maj
Dina vänner & arbetskamrater

Vi vill gratulera 
Greta 

som blir 92 år den 24 maj
Dina vänner på hemmet


