
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

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar hämtas.

Stefan tel. 0736-47 85 01

Bra betalt för gamla möbler, lampor, 
klockor, speglar, vykort, prydnadssa-
ker m.m. samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Köpes: Stor studsmatta med nät.
tel. 0707-30 14 48

Bilar och transportbilar köpes. 
Nästan allt av intresse. Hämtas. 
Ring dygnet runt.
tel. 0707-53 61 77

SÄLJES
Stor kristallkrona 8 ljus, Gusta-
viansk hög med äkta kristallpris-
mor. Gedigen mässing. Mycket 
vacker. Nypris: 20 500:- säljes 
billigt. Pris: 5 450:- pga flytt.
tel. 070-352 88 97

UTHYRES
Lägenhet 1,5 rok 60m2 i villa. 
Älvängen, centralt.
tel. 0708-88 37 29

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

ÖVRIGT
Hjälp önskas med att klippa 
gräset några gånger i sommar.
tel. 0733-37 31 68

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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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

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

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

Smutsiga hästtäcken? Tvätt, rep 
& impreg. utföres. Fri hämtning/
lämning vid 5 eller fler. 
Välkommen!
tel. 0707-70 65 57 Textilina

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.

övriga 
tjänster

övriga övrigg

Veckans ros 
Veckans rosor till min 
mamma Lotta och Anders 
som såg till att jag fick en 
rolig och minnesvärd student 
den 3 juni. Jag vill även tacka 
min morfar Bernt Karlsson 
som storstilat rattade ED4a's 
ekipage. Och slutligen ett 
tack till min moster Anna 
Pahlm för din insats.

Robert Pettersson, Älvängen

Årets största rosenbukett 
vill vi ge till alla föräldrar på 
Alkottens förskola i Alafors. 
Erat stora engagemang för 
att skapa en förskola med 
dom bästa förutsättning-
arna, är enorm. Ni gör att 
våran arbetsmiljö blir bättre 
och bättre hela tiden och ni 
är lyhörda inför personalens 
önskemål. Ni är guld värda!

Många varma kramar 
från personalen

Grattis 
Conny! 

Nu du 50 år fyller, 
vi hoppas att du får en fin dag 

med massa överraskningar 
och mycket jubel.

Önskar din bästa vänner!

Vår solstråle
Alicia Wahlström
fyller 2 år den 17 juni

Många grattiskramar från
Mormor och Morfar

Veckans ros till Christian 
Johansson på Alebyggen. 
Tusen tack för hjälpen.

Väino & Eva

Till Lotta på Rubb o Stubb 
- du är bäst.                     Jocke

Veckans största bukett till 
Chrille the man & Marina 
Hansson för att ni alltid 
finns där. Love you mest...

You know who

Grattis
Märta och Lennart

på eran 45-åriga 
bröllopsdag 19/6

Önskar Anna-Lena, 
Eva-Karin och Bo-Ivar

Gunilla och Jonas
Viktor, Matilda, Torbjörn

Grattis
Ida

som fyllde 2 år den 11/6
Vi älskar dig 

vårat lilla charmtroll
Kramar i massor från

Farmor, Faster Axa och Anders

... vill vi ge till alla företagare 
på Ale Torg som så generöst 
ställde upp med gåvor till 
lotterier på Röda Korsets 
150-årsjubileum på Ale 
Torg den 8/5, och till alla er 
som köpte lotter. Lotteriet 
inbringade drygt 7000 kr 
till kampanjen Rädda Mam-
morna. Ett stort tack!

Styrelsen, 
Nödinge Rödakorskrets

Veckans ris 
...till de ungdomar som 
beger sig till Alsbo utanför 
Skepplanda och tjuvfiskar i 
den damm där jag föder upp 
regnbågslaxar. Ni åsamkar 
också skadegörelse på de 
linor som är spända över 
dammen. Detta är ett pro-
blem som vi hoppas få ett 
slut på.

Fiskuppfödaren

Grattis
Moa Engelin
som fyller 8 år 

Midsommarafton 19/6
Du är våran solstråle!

Kram Mormor & Morfar

Välkommen vår lille
Prins Nils

Williams lillebror
Ett stort tack till 

BM Linda Ivansson Östra 
samt BM Christine Pelin 

MVC Bohus
26/3 - 2009

Helén & Andreas Sjöstrand

Grattis
Suzanna

som fyllde år den 13 juni
Härliga sommarhälsningar 

från
Kurrarna

Sommarens vackraste ros till 
ICA Matkassen i Lödöse. För 
att Ni alltid är tillmötesgående 
och serviceinriktade mot oss.

Barnkullens förskola 
i Hålanda

Ett stort grattis till 
våran farmor/mormor
Sivana Landström
som under ett år har 

utbildat sig till pedagog.
Grattiskramar 

Anton, Elias och Kasper

Övrigt
Belöning 3000kr för tips 
om bilstöld i Älvängen. 
Natten till den 1 juni 
stals min bil från Maden 
i Älvängen. Senare under 
natten användes den till ett 
rånförsök på Tempo i Nol. 
Den kördes rakt in i entrén 
där både bilen och tjuvarna 
fastnade på övervakningska-
meran. Därefter kördes den 
till en fotbollsplan vid Nol-
skolan på Gallåsvägen eldades 
upp. Det var en röd Volkswa-
gen Golf Memphis -88. 
Är det någon som har 
hört eller sett någonting? 
Antingen i Maden, vid 
Tempo eller vid Gallåsvä-
gen? Vet du någonting så 
snälla hör av er till oss på 
0303-74 64 03 eller till poli-
sen på 114 14! Vi kommer 
att belöna tips som leder till 
att dessa tjuvar grips.

Emma & Thomas

Grattis
Ann-Sofie Hylander

som Prästvigdes
 i Karlstad Domkyrka 
sönd den 14 juni 2009
(på bilden syns även 

Biskop Esbjörn Hagberg)
Familjen Hylander

Tack
...till Gisela, Daniel och 
Robert för en jätterolig 
hajk.

Skolår 3 på 
Ahlafors Fria Skola
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Födda

Grattis 
Ebba 

på din födelsedag 
Önskar 

Farfar, Lotta och
hela tjocka släkten

Veckans största rosor till 
arrangören av Tånfestivalen 
där vi bjöds på historiens 
bästa Hemma-hos-fest med 
livs levande No Tjafs på alta-
nen. Ett makalöst arrang-
emang med en arrangör 
som tänkt på allt och lite till 
– snacka om att alltid vara 
på tårna. Inget snack – No 
Tjafs – det här var det bästa 
någonsin. Vi ser redan fram 
mot nästa år.

Publik och artister


