
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 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
Välaktad nätt vävstol med div 
tillbehör bredd 120.
tel. 0705-47 35 87

Bra hyvelbänk längd 170 cm 
1500:- Även träsvarv till salu.
tel. 0704-80 80 80

MC. Typ Towering Yamaha XJ 
600 Diversion -97 mörkblå. 
Passar alla kat av förare, nybe-
siktigad. Mät st: 1 110 mil, billig 
försäkring. Pris: 26 000:-
tel. 0303-96 425

Säng elinst. Vitrin stort furus-
kåp. DVD. Philips 14" TV. Bill och 
Ben-böcker från 1962 82 st.
tel. 073-224 62 09

Volvo Penta 25 HK LR, el och 
handstart. Kan provköras. Har 
gått i sötvatten. Pris 6000:-
tel. 0303-74 70 65
el. 0706-79 24 37

Husvagn SMW 73 25 cl. Nytt golv 
+ halva taket, ny kyl, nyare tält. 
Renovering 05 veteran, bör ses. 
Pris: 17 000:-
tel. 031-982 42

Flickcykel 16" Logan, vit och 
rosa. Inköpt sommaren 08, inte 
använd mycket. Fin! 450:-
tel. 0730-28 88 38
el. 0705-79 58 53

Kristallkronefynd. Stor 8 ljus 
+ glödlampor. Äkta handslipad 
kristall, gedigen mässing med 
många ornament. Till matrum 
m.m. Nypris: 20 500:- 
Säljes billigt: 5 350:-
tel. 070-352 88 97

UTHYRES
3 rumslägenhet Älvängens 
bästa läge!
tel. 0761-67 39 70

Vedmaskin uthyres. 
Pilkemaster kapar, klyver och 

transporterar 4 m. Stocklyft 
samt mobilt underede. 
Demofilm www.agromaster.se 
under Pilkemaster.
tel. 0303-74 32 43

ÖNSKAS HYRA
1 litet hobbyrum för privat verk-
samhet, helst i Surte.
tel. 031-98 02 59

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

MINDRE LOKAL i Surte 15-20 
kvm för slöjdverksamhet.
tel. 031-98 02 59

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

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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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

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

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

Trädfällning. Röjning av sly och 
buskar. Även bortforsling av ris. 
F-skattsedel finns.
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

Sugen på att förbättra din 
sångteknik?
Professionell sångerska/sång- 
coach med lång erfarenhet av 
allt från ”trasiga” röster till den 
sista finslipningen. Arbetar med 
röstens olika kvalitéter såsom 
tal, falsett, belting, twang. 
För mer info ring 
eller kika in på hemsidan. 
tel. 0707-397873
www.lindaholberg.com

Service el hushållsmaskiner, spis, 
alla fabrikat. Jour, lång vana, 
lågpris, fri resa. Spara annonsen.
Ring för råd eller rep.
tel. 070-658 20 29

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

Vi skänker era annonspengar till Moldavien vecka 24!
Städa rent med gott samvete.

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

Håkan Persson, Hålanda

Nu är det inte 
många dagar kvar
Hoppas du inte 

känner några krav
Grattis 
Conny 

önskar Borat

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Kerstin Johansson

Grattis!
Hannele

på 9-årsdagen 9/6
önskar

Mamma o Pappa

Tomas Aronsson
grattis på ezamensdagen

den 25 maj 2009
Master of Science in Physics 

at Yale University

Vi vill tacka alla föräldrar 
som gjorde det möjligt för 
oss i klass 9A i Kyrkbys-
kolan att komma i väg på 
vår klassresa,och gav oss 
minnen för livet!

Eleverna i klass 9A

Tack

Grattis 
Karin

som blivit 18 år den 8 juni
Mamma, Pappa, Erica 

& Linda gratulerar

Veckans ros 
Veckans rödaste ros till Stig 
"Stuffa" Karlsson. Tack för 
en rolig termin och tack för 
en fantastisk uppvisning!

Barn och föräldrar
År 3, Garnvindeskolan

Födda
Välkommen vår lille prins

Caspian
Mölndals BB - 16/5 -09

Stort tack till all underbar 
personal på Mölndals BB

Anna-Maja & Michael Olsson

Grattis
Mamma 60 år
Anneli 10 år

Alex 5 år
Stor kram från oss
Mamma o Pappa

Grattis
Gubomir

på din 18-årsdag den 10/6
Önskar

Mamma, lillasyster, lillebror 
och släkten

Veckans vackraste rosor vill 
vi ge till Spelmanslaget Kaf-
ferast som kom och spelade 
så underbart vackert på våran 
Gökotta. Rosor i fång också 
till Svenheimers Konditori, 
Kicks, Blomsterriket, Klipp-
studion, Klockmaster Smycka 
på Ale Torg samt privata 
givare. Ett stort tack för era 
fina gåvor till Gökottans lot-
teri. Vinsterna blev mycket 
uppskattade av vinnarna.

Ale DHR

Majken 
70 år den 9/6 -09
Vi vill gratulera 

världens bästa mamma, 
svärmor och farmor 

på födelsedagen!

Välkommen vår älskade
Elias

Den 28/4 kom knodden ut!
Tack till

 Christina MVC Bohus 
och personalen på NÄL
Sara & David Angervall

Nu är han äntligen här!
Vår lilla
Kevin

kom den 20/5 -09
Vi älskar dig!

Jörgen Alfredsson 
och Christine Elmén

Veckans ros vill vi ge PEAB 
för att dom räddade stu-
dentfesten på Osbacken 
den 3/6 -09 när dom snabbt 
ryckte ut med sin saltbil och 
saltade Bana Väg i Västs 
grusväg där det dammade 
och rök kraftigt från last-
bilarna mot studentfesten. 
Dom ansvariga för vägen 
klickade oss när vi ringde... 
Det finns regler för hur 
vägen skall skötas.
Maryanne Johansson m familj

Stall Osbacken

Till er som var med på min 
student och gjorde den till 
något alldeles speciellt! Jätte-
stort tack!                 Kram Isa
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Välkommen vår dotter
Evelina

Madde, Marcus, Matilda, 
Tobias, Jonathan och 

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


