
ANNONSERA FÖR ENDAST 20 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 20 kr 

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

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
Regnskydd i form av pressen-
ningar med rörstomme. För: 
båten, bilen, mc, ved eller bygg-
material m.m. Enkel montage 
för tomten, gården eller stugan 
m.m. Pris 2 800:-
tel. 070-047 89 26

Div. möbler säljes mycket billigt 
pga flytt.
tel. 076-267 01 43

Philips tjock-TV 28" flat 100 hz. 
Pris: 500:-
tel. 031-98 15 07

Husvagn säljes.
tel. 0520-66 09 89

Beg. teburkar 2,5 kg med Japan-
motiv säljes 50:-/st. Ring tisd-
fred kl 12-17.
tel. 0704-09 97 07

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

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

ÖNSKAS HYRA
1:a BR hyra 1400:- önskar byta till 
två-fyra rum hr/br/mindre hus.
tel. 0702-57 96 70

GARAGE eller utrymme, lämp-
ligt för förvaring av möbler och 
flyttlådor till mindre lägenhet 
önskas hyra under några måna-
der från ca 15 juni.
tel. 0303-74 08 99
el. 076-267 01 43

Hus önskas hyra av pensionär, 
i Ale. Rök o spritfri, har vana 
av fastighet underh. Har ej bet. 
anm. Inf 1/7 max 3500:- kallhyra.
tel. 070-766 09 02

Butikslokal 80-100m2. Hyra max 
6000:- Ring tisd-fred kl 12-17.
tel. 0704-09 97 07

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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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

ENERGIDEKLARATION
Utföres. Berörighet N.
Axelssons FB 
tel. 0303-599 00

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

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

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

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

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.

tjänster

Fritidshemmet på Bohus-
skolan vill tacka alla föräld-
rar, Älvbrinken, Göteborgs 
kex och EKA för hjälpen 
till lyckat firande av Fritids-
hemmets dag.

Tack

Födda

Välkommen till oss
Valle!

Tack BM Juanita, 
MVC Bohus samt 

berörd personal på NÄL
Anette Bohjort 

& Mats Lendefors 
Hålanda 15/5-09

Vår älskling
Vincent Gandee

fyller 5 år den 30 maj
Grattis önskar

Mamma och Pappa

Stort tack till min familj, 
vänner, Ale kommun, arb. 
kamrater, både nya/gamla 
som har uppvaktat mig på 
min födelsedag.

Marie Nordgren

Conny,
tänk var tiden går,

 ännu inga gråa hår...
Grattis önskar Lena Ph 

& Linda Bengtzing

Välkommen vår dotter
Evelina

Madde, Marcus, Matilda, 
Tobias, Jonathan och 

Joakims lillasyster
Näl BB 5/3 -2009
Christina Jigfelt och 
Torbjörn Andersson

Den 6/6 fyller min man
Gustav

60 år och det vill jag fira!
Grattis från frugan

Undanbedes 
All ev uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes vänligen men 
bestämt. Bortrest.

Håkan Persson, Hålanda

Grattis
Owe

på 69-årsdagen den 6 juni 
Från Inga-lill o Kurt

Veckans ros 
Hjärtligt tack till alla er som 
hjälpte mig när jag ramlade 
och bröt foten på Göteborgs-
vägen i Surte tisd 19/5-09.

Stina med hunden

Vi vill ge veckans ros till 
Aroseniusskolans elever och 
personal för att vi under vår 
temavecka, v. 22, har fått 
låna deras hemkunskapssa-
lar. Vi vill också tacka för att 
vi har fått äta i deras matsal.
Mvh Madenskolans cafégrupp

Grattis till lärarexamen
Pernilla Bodefjord

Det gjorde du bra!
Kramar i massor

 från vännerna i Alafors

Grattis
Maja

som fyller 5 år den 4 juni
Jättemånga kramar från
Farmor, Farfar, Emma, 

gammelmorfar och 
gammelmormor

Grattis 
våran underbara going
Josefina Löwgren

som fyllde 1 år den 15/5
Många kramar och pussar

Moster Gülten, Anita, 
Mert och Hampus

En stor bukett rosor vill vi 
ge till mormor Britt-Marie 
och morfar Nisse som alltid 
ställer upp och tar hand om 
oss när mamma och pappa 
måste jobba. Vi älskar er!

Scilla & Viggo

Grattis
Claes Berglund

37 år 7/6
40-strecket närmar sig 

med stormsteg
Ungdomarna

När det väl blev dax
då kom hon i all hast

Välkommen till värden
Matilda

Almas och Eriks lillasyster,
vår dotter 

Kerstin Svensson och 
Ove Karlén
NÄL 2 maj

Den 4 juni fyller 
vår underbara buspojk

Eddy
4 år

Stort grattis önskar
Rasmus, Mamma & Pappa
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