
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

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

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

SÄLJES
Husvagn SMW 73,25 CL. Golv hel-
renov. 04. Nytt kylskåp, special-
sängar bak, besiktigad till 2010 
nov. En pärla. Bör ses. 
Pris: 14 000:-
tel. 031-98 24 42 Lars-Åke

Framtidens fordon är redan här: 
Elmopeder. Årsmodeller: 2001 
och 2002. Klass 1 mopeder. Fina. 
En körklar (med batterier) 7000:- 
En utan batterier 4500:- 
Eller båda för 9900:-
tel. 070-047 89 26

Traktor MF 165 1966 Renov motor. 
Zuzuki ATV 500cc 4x4 
Winch 410 mil.
tel. 0707-77 66 46

En herr och en damcykel. OBS! 
3-växl. säljes 500:-/st.
tel. 0303-74 14 08

Volvo 745 turbo 1988 sollucka, 
drag, metallic, fin. Bes skattad jan 
2010. Pris: 4 500:-
tel. 0303-74 09 67
el. 0733-36 84 52

Grön Golf, kombikupé -94, lång-
körd, drag, taklucka, extraljus, 
motorv, uttag. Ngt rostig. Nybe-
siktigad. 9 500:-
tel. 0737-62 32 57

Volvo V40 -98 gråmetallic, 14 412 
mil. Nybesiktigad. Pris: 28 000:-
tel. 0736-22 13 80

UTHYRES
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
Garageloppis sönd 28/6 kl 10.00-
17.00 N. Ekhultsvägen 3, Nol. Div 
prydnadssaker, möbler, kläder 
nya som beg, leksaker.

Mimmi & Musse ett syskonpar 
katter, hona/hane 1 år gamla. 
Söker nytt hem omg.
tel. 0303-74 71 44
el. 0707-13 23 23

Rörtång Bahco tappad på Preem i 
Nödinge i slutet på maj. 
500:- hittelön.
tel. 0303-963 88

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!
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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 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

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, mejla
eller kika in på hemsidan. 
tel. 0707-397873
lindaholberg@tele2.se
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.
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Veckans ros 
Till Titbits Älvängen för ett 
ärligt bemötande.

Från en nöjd kund

TACK! Älskade familj, 
släkt och underbara vänner 
för all uppvaktning på min 
50-årsdag. Tack också alla 
goa kunder för all upp-
vaktning. Tusen rosor och 
kramar till er alla.

Liza på Hårstudion

En stor bukett rosor och 
ett varmt tack till den unge 
man som tog vara på mina 
kvarglömda pengar i ban-
komaten och lämnade dessa 
till Handelsbanken tisd den 
9/6. Tusen tack!

Från en glad pensionär

Hjördis och 
Gösta Christiansson

firade 40-årig bröllopsdag 
i söndags 21/6

Jättegrattis från 
Pia och Mikael med familjer

Födda

Den 8/6 föddes vår lilla
Liam

Han vägde 3775 gram
och var 51 cm lång

Stort tack till 
Ann-Catrin Bohm 

och Kiro Frank på Östra 
samt Ingrid på MVC Bohus
Martin Johansson & Ida Grev

Grattis
Oscar Sköld
på 5-årsdagen

Önskar
Mormor o Morfar

Vi vill rosa vår fantastiska 
researrangör Lisbeth 
Hirsch, som har ordnat 
resor för oss varje vår sedan 
10 år tillbaka. Lisbeth har 
hittat många intressanta 
och omväxlande resmål och 
hennes glada stämma ser 
alltid till att stämningen är 
på topp. I år styrdes kosan 
till Ängelholm med båttur 
på Rönne å.

Glada resenärer i Kultur-
föreningen Bruksongar i Surte

Undanbedes 
All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undanbe-
des vänligen. Bortrest.

Sven Hardesjö

Massor av rosor vill vi ge till 
alla släktingar och vänner 
som förgyllde vår bröl-
lopsdag. Ett extra fång med 
rosor vill vi ge till: Eva och 
Lennart, Arne, Beatrice, 
Carl, Andreas och Madelein, 
Carina och Sven-Erik, Ulla 
och Klas, våra kära barn 
Ludvig och Filippa, servitri-
serna Malin, Monika, Anna 
och Lina, till vår DJ Niklas 
och till Fredrik som ordnade 
med busstransporten. Även 
en ros till Mias Catering 
som ordnade med den goda 
maten och tårtan, till My som 
förevigade vår dag med att 
fotografera, och Johanna som 
sjöng gudomligt i kyrkan. 
Utan er hade vi aldrig fått 
ihop en så fantastisk dag. 
Tack ni underbara allihopa.

Terese och Jonas

Tusen röda rosor till all 
underbar personal på Hövä-
gens förskola, framför allt 
personalen på Röda vinbä-
ret. Ni är helt fantastiska! 
Tack för den här tiden. Vi 
kommer sakna er.

Emil Svensson med familj

Veckans ros vill vi ge våra 
fantastiska tränare Stefan 
Dahlberg & Mikael Palm-
dahl. Vi vill tacka för en 
rolig handbollssäsong & en 
kanoninsats i Junicupen. Vi 
kom 3:a.

Ale HF P-99 med föräldrar

Veckans ros vill jag ge alla 
klassföräldrar i Madensko-
lan åk 3. Ni har gjort ett 
fantastiskt jobb. Och denna 
kanonidé, att dela upp klass-
föräldrar ansvaret.

Tacksam förälder

Grattis
Rasmus

på 3-årsdagen den 23 juni
Jättemånga kramar från
Farmor, Farfar, Emma, 

Gammelmorfar och 
Gammelmormor

Mini var en
Elias!

Vår son, 
Emmys och Davids lillebror

NÄL 31 maj 2009
Tack till bm Juanita, 

MVC Bohus
Malin och Thomas Johansson

Grattis
Mattias
8 år 18/6

Kram från Mamma, Pappa 
och Lillasyster

Grattis
Hanna
4 år 27/6

Kram från Mamma, Pappa 
och Lillasyster

Vi vill gratulera 
vår lilla tjej

Klara Andersson
som fyller 1 år 

den 25 juni
Kramar från 

Mamma & Pappa
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Veckans ris
...till Ale kommun för dålig 
planering och bristande 
information vid nedläggning 
av Lövåsvägens dagis. Ett 
dagis som enl. uppgift varit 
provisoriskt i 20 år måste väl 
inte avvecklas inom 2 veckor. 
Om beslutet kommit tidigare 
hade föräldrar och personal 
hunnit planera framtiden i 
lugn och ro. Nu ger det oro 
och bekymmer lagom till 
den efterlängtade semestern. 
Det handlar om våra minsta i 
samhället.     Bara en mormor


