
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

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

Bilar köpes fr. 500-50 000-kont. Allt 
av intresse. Äv husvagn. Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0737-42 90 92

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

SÄLJES
GOLDEN RETRIEVER VALPAR. 
Lev. klara v 33, bes, vacc, id-
m, dolda felförsäkr. Stamtavla 
finns. Mer info:
 www.ronjasgoldenvalpar.se
tel. 0303-33 84 95
el. 0705-62 45 26

Mycket fin lägenhet, Nol. 2 rok, 
nära affär och komm. Ljust fint 
vardagsrum, RF spishäll, bal-
kong i sydv. Källar- och vindsfrd 
ingår. Garage kan köpas till. 
Pris: 540 000:-
tel. 0706-47 56 71
el. 0303-74 06 71

HÖ SÄLJES. Rundbal och 

småbal. Fin kvalitet. Analyserat.
tel. 0704-15 02 10

SÖKES
Bridgepartner sökes i Ale 
kommun. Ring Bengt-Åke
tel. 0303-74 82 56

ÖNSKAS HYRA
Önskar hyra liten grävmaskin i 
Ale kommun.
tel. 070-99 66 007

Jag önskar hyra en övernatt-
ningslägenhet i närheten av 
Aroseniusskolan i Älvängen. 
Helst cykelavstånd. Goda ref. 
finns.
tel. 031-91 69 27
el. 070-242 21 74

Söker lägenhet i Ale, helst 
Älvängen. Ring Josefine
tel. 0734-47 56 68

ÖVRIGT
UPPHITTAD KATT! Orangevit-
randig liten hankatt med yvig 
svans och tofsar i öronen (liknar 
norsk skogskatt), ej id-märkt, 
mycket tillgiven. Hittad i Verle, 
Hålanda i början av vecka 30 
(juli månad).
tel. 0520-66 81 40

Loppisprylar till Dammekärrs 
marknad mottages tacksamt 
torsdagen 20/8 på Dammekärr 
mellan kl 17-20 el. e.ök. på:
tel. 0730-35 33 94
el. 0707-33 61 06

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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STÄD PÅ ERA VILLKOR 
Passa på att utnyttja avdrag på 
hushållsnära tjänster. Flyttstäd, 
veckostäd, storstäd, byggstäd, 
kontorsstäd, trappstäd, fönster-
puts m.m. Goda referenser kan 
anges. Innehar F-skattsedel. 
tel. 0708-76 87 88
ammm14@live.se

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

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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Grattis på födelsedagarna!
Beatrice Dahl

på 20-årsdagen 11 aug
Från Morfar & Mormor

Pontus Svensson
på 12-årsdagen 13 aug
Från Farfar & Farmor

Grattis till vår fina mamma 
som fyllde år den 27 juli

Önskar Tiina och Jani

Tack
Tack till Raili Ärnfors alla 
vänner och bekanta, som 
mindes henne på hennes 
sista resa.

Ulla

Grattis
Vidar

på 1-årsdagen 
som var den 23 juli
Många kramar från
Mamma och Pappa

Soli och Åke Andersson
firade 40-årig bröllopsdag 

söndagen den 5/6
Jättegrattis från

Torbjörn, Nina, Mattias 
med familj

Födda

Välkommen till oss
vår älskade dotter!
Williams lillasyster
Carolina Johansson

Daniel Pervik
25/5-2009 Östra

Vigda 

Vigsel har ägt rum mellan
Anna f. Magnusson

och Robert Ek
i Göteborgs rådhus

 den 4 juli 2009
Vigselförrättare var 
Siw Wittgren-Ahl

Varmt tack till alla som var 
med och gjorde vår dag till 

ett underbart minne!
Fotograf: Älvfoto, 

AnnTherese

Veckans ris
På ryktesvägar har vi hört att vi 
skulle ha blivit utsparkade pga 
obetalda hyror, trots att det var 
vi själva som sa upp oss. Varför 
sprida dessa rykten då vi under 3 
år och 5 månader betalat samt-
liga hyror?! Till och med 500:- 
extra för de två dagar som flyt-
ten drog över. Vi vill inte bråka, 
men kräver en offentlig ursäkt 
av R.A i Lid. Rätt ska va rätt.

Mvh Rolf & Eila Linné

Vi har gift oss! 
Angela Johansson 

och Mattias Jordenvall 
i Väne-Åsaka kyrka, 

Trollhättan den 18 juli 
Nu heter vi båda Jordenvall

Vigselförrättare var 
Lars Helgesson

Hjärtligt tack för 
all uppvaktning!

Foto: Björn Söderström

Grattis!
Noelia Erhamre

som fyllde 1 år
17/7-09

Grattiskramar
Mormor & Morfar

Grattis
Emil Wik

som fyllde 4 år den 1/8 och
Ida Wik

som fyller 6 år den 31/8
Kramar

Mamma, Pappa
Nadine, Adam

Välkommen
Adam

Nadine, Ida & Emils 
lillebror

Johanna Karlsson
Jonas Wik

Näl 13/7 2009

Övrigt
Dalle...
Snart kommer vargen!

Lillponken har blivit stor!
11/8 fyller 
Jonathan

18 år
Grattis önskar

Mamma och Pappa

Vår älskade
Nellie

fyller 1 år den 10/8
Grattis önskar

Mamma och Pappa

Hipp, hipp hurra på
Nellies 1-årsdag

den 10/8
Grattis från

Mormor, Morfar
Camilla, Daniel
Mikael, Annika

Stort tack till goa grannar 
för uppvaktningen på min 
födelsedag.
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�

Om det tjuter i öronen. Om du har frågor. Om du behöver någon att tala med.

Ring gratis på tel 0200-22 11 00, vardagar kl 19-22.
www.hrf.se �� Hörselskadades Riksförbund

gar kl 19-22.


