
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

KÖPES
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 köpes fr. 500-50 000-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

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

SÄLJES
Åkgräsklippare Husqvarna 
RYDER 90 cm klippbr. Midjestyrd 
10,5 hp 2004. Fint skick. 9000:-
tel. 0707-77 13 05

HÖ SÄLJES. Rundbal och 
småbal. Fin kvalitet. Analyserat.
tel. 0704-15 02 10

SÖKES
Nybliven pensionär önskar spel-
kompisar. Spelar själv trummor. 
Gärna blues/dansmusik.
tel. 0736-34 66 79

UTHYRES
4:a centrala Älvängen Göte-
borgsv. 69. Undervåning i villa 
ca 100m2. Tvättstuga träd-
gård. El eller ved uppvärmning. 
Kallhyra 5 500kr/mån. Uthy-
res fr.o.m 01/12-09 tills vidare. 
KRAV: Inga betalningsanmärk-
ningar, fast inkomst, en depo-

sitionshyra och ref. från nuva-
rande hyresvärd. Ring vardagar 
kl. 8.00-10.00.
tel. 0735-69 39 41
el. 0708-57 00 47

EFTERLYSNING
Vi blev natten mellan den 17 och 
18 juli bestulna på två flickcyk-
lar från vårt hem på Emmas väg 
i Älvängen. En svart Extreme 
MB och en röd Crescent. Båda 
är märkta med namn och tel.nr 
under ramen. På den röda sitter 
dessutom flera ÄIK-klistermär-
ken. Hittelön 200 kr/cykel.
Om du vet något om detta ring:
tel. 070-828 50 98

ÖVRIGT
Svart-vita kattungar bortskän-
kes. 12 veckor.
tel. 0733-20 65 14

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

Upphittad cykel i Nödinge. 
Vit, som ny. Lämnas mot övrig 
beskrivning.
tel. 0303-96 990

Lediga boxplatser.
tel. 0706-48 26 47

LOPPIS! Lördagen den 29 
augusti kl 11-16 på 45:ans tassar. 
Försäljning av hästprylar, kläder, 
leksaker, böcker och mycket 
mer. Välkomna!
tel. 0520-66 01 90

Tillvaratagen röd cykel i 
Älvängen. Återfås mot beskriv-
ning.
tel. 0303-74 62 63

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

Ont i rygg, nacke, axlar? Massa-
geterapeutiska behandlingar. 
Muskelmasssage, bindvävsmas-
sage, klassisk massage, trigger-
punktsbehandlingar. 
Friskvårdsterapeut Soile Sandlund 
www.soilesmassage.com
tel. 0702-20 91 10

STÄDNING UTFÖRES. Utnyttja 
avdrag för hushållsnära tjänster. 
Svensk tjej utför hemstäd, flytt-
städ, storstäd, byggstäd, kontors-
städ, fönsterputs. Har många års 
erfarenhet. Är pålitlig. Innehar F-
skattsedel. Ring för mer info:
tel. 0706-20 78 99

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

Elfirma byter din gamla el-
central till nytt  med automat 
säkringar, samt besiktning av din 
elanläggning. Kostnad 4 till 6000 
kr. Ring Moktar:
tel. 031 482323 efter 21:00

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

Grattis vår goa
Rasmus

5 år den 23/8
Kramar Mamma, Pappa 

& Linus

Grattis vårat goa barnbarn
Alva

på 1-årsdagen den 21/7
Grattiskramar från 
Mormor och Morfar

Stort grattis
Desirée Dalebjörk

Desirée fyllde 5 år 
den 6 juli 2009

Hennes födelsedag skall hon 
ej glömma, för hon hade 
stor tårta och stort kalas. 

Vi älskar dig.
Mamma, Pappa och Annica

Ett varmt tack för uppvakt-
ningen på min högtidsdag.

Vänligen, Barbro Larsson

Tack
All ev uppvaktning på min 
50-årsdag undanbedes.

Tony Hansson, Nol

Undanbedes

Grattis
Sara

på din 7-årsdag den 19/8-09
Önskar Mamma, Pappa, 

Daniel, Mormor och Morfar

Övrigt

UPPHITTAD. Finns det någon i Ale kommun som känner 
igen katten? Hittades i april i Surte. Hör gärna av er.

tel. 0739-47 12 15

Grattis 
Ida

på 2-årsdagen 
den 22 augusti 

Önskar Mamma, Pappa 
och Sofia

EFTERLYSNING.
Har ni sett vår katt Lurvas? Han är 4 månader, vit och grå-
spräcklig, långhårig i pälsen och tofsar vid öronen. 
Bortsprungen på Rishedsvägen i Alafors den 12 augusti. 

tel. 0303-332129 eller 0706-840 996.

Grattis
Rebecka

på 2-årsdagen den 17/8 
Önskar

Mamma, Pappa, Mormor, 
Farmor & Farfar

Övrigt
Dalle...
Nedräkningen har börjat!

Vigda / Dop

2009-08-01 döpte vi vår dotter
Saga Denise 

Margaretha Dahlqvist
och passade samtidigt på 

att gifta oss.
Vi vill på detta sätt tacka 

alla släktingar, vänner och 
bekanta som gjorde detta till 

en helt underbar dag.
Peter & Pernilla 

(Thorstensson) Dahlqvist
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Grattis till vår góa tjej
Isa

som fyller 9 år den 24/8
Från Mormor & Morfar
Patrik, Gamla Mormor


