
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

KÖPES
Resepresentkort köpes! 
Fritidsresor, Apollo, Solresor, 
Resia, Ving eller Ticket. Även 
kort datum. Ring:
tel. 076-714 79 36

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

En eller två beg. damcyklar 
med 3 el. fler växlar. 
Funktionsdugliga.
tel. 0703-77 89 40

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
Moppe Peugeot 2007. Orange 
och svart, ca 500 mil. Endast 
sommarkörd. Godkänt lås och 
hjälm.
tel. 0520-66 15 07

BÄRBAR DATOR Nypris 3500:- 
Säljs nu för 1800:- Använd 6 
månader.
tel. 070-258 42 80

Emmaljunga duo kombivagn. 
Titan grey. Fint skick. Med bädd-
set, sele och regnskydd. 1000:-
tel. 0702-35 65 25

Nästan allt av hemmet säljes 
pga flytt. Kom o fynda. 
Adress: Alehemsv 15, Skepp-

landa. Sönd kl 11.00-14.00.
tel. 0704-32 01 72

Aluminiumstege 2x7 m. 1000:-
tel. 0303-74 13 06

Moped Yamaha DT-90
Helrenoverad.
tel. 0303-22 95 34
el. 0703-22 95 84

GLAS SÄLJES. 6 st konjaksku-
por 90:- 10 st sherryglas 100:- 
4 st porslinsaskfat, Rosenthal 100:-
tel. 0703-98 34 71

UTHYRES
Förråd/garage uthyres i Surte 
från 15 sept till förvaring av 
prylar eller motorcykel.
tel. 0734-09 01 02

Vedmaskin Pilkemaster som 
effektivt sågar, klyver och trans-
porterar. Hämtas enkelt av bil 
utrustad med dragkrok. Se video 
www.agromaster.se
tel. 0303-74 32 43

ÖNSKAR HYRA
Lärare önskar hyra mindre 
lägenhet i Älvängen, ev möble-
rad. Goda referenser finns.
tel. 031-91 69 27 efter kl 18
el. 070-24 22 174

SÖKES
Bridgepartner. Ring Bengt-Åke.
tel. 0303-74 82 56

ÖVRIGT
BORTSKÄNKES. Två jättevackra 
kattungar bortskänkes. 1 mån 
gamla. Fina färger.
tel. 070-604 38 09 Kent

Kattungar bortskänkes. 
Går på låda. 14 veckor gamla.
tel. 0702-74 22 48

UPPHITTAD KATT! En obju-
den katt med lurvig päls läng-
tar hem. Liten, vit under halsen, 
annars svart. Saknar någon 
denna katt? Kan hämtas sna-
rast. Alafors.
tel. 0303-74 15 11

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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Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska Överraska med en annons!med en annons!

pryl 
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? 
Massageterapeutiska behand-
lingar.  Muskelmassage, bindvävs-
massage, klassisk massage, trig-
gerpunktsbehandlingar. Frisk-
vårdsterapeut Soile Sandlund 
www.soilesmassage.com
tel. 0702-20 91 10

SMUTSIGA HÄSTTÄCKEN? Tvätt, 
rep & impreg. www.textilina.se
Fri hämtning/leverans vid fem el 
fler täcken. Välkommen!
tel. 0707-70 65 57

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

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
Emilia Hultberg

som fyllde 20 år den 25/8
Puss o kram från Fia

Födda

Välkommen
Ludvig

vår älskade son
KKÖ 7 augusti 2009

Tack till berörd personal på 
Östra och MVC Ale

Anna och Per-Erik Lindenau

Grattis
Oskar

4 år den 7:e september
Önskar Mormor och Morfar

Grattis älskade
Casper

på 3-årsdagen den 26/8
Kramar Mamma & Pappa

Mormor, Morfar 
Farmor & Farfar

Den 28 aug ropade vi 
dessa orden

Hipp hipp hurra hurra
till den den finaste flickan 

som finns på jorden
Minna Johansson

som då fyllde åtta
Det fanns både mat 
och tårta på borden
P+K Morfar & Agnes

Grattis våra älsklingar
Adam 4 år 30/8
Moa 1 år 4/6
Vi älskar er

Pappa, Mamma

Linnea Johansson
i Bohus

grattas på 2-årsdagen 
den 3e september
Farmor & Farfar

Välkommen
Evelina

Sebastian & Elins lillasyster
28/5-09

Stort tack till 
berörd personal på 

Mölndals förlossning samt BB
Malin Osberg & Ulf Saari

Övrigt

Fem generationer
Den äldsta 93 i oktober,

den yngste 2 mån. 
Alla bor i Ale kommun.

Den äldsta Astrid Persson,
yngst Milton Berg.

Tack
Stort tack till Blomsterriket, 
Frukt o Grönsakshuset, 
Sven Blomma och alla ni 
andra som skänkt saker eller 
ställt upp och hjälpt till med 
vår marknad.

OK Alehof 
"Samordnarna"

Grattis på 20-årsdagen
den 4 september

Kramar
Mamma, Pappa, Eline

Grattis!
Alfred

på din 5-årsdag den 1/9
Önskar

Mormor & Morfar
Linda, Fredrik o Malva

Dalle...
Närmare än någonsin!

Undanbedes 
All eventuell uppvaktning 
i samband med min 95-
årsdag undanbedes vänligen 
men bestämt.

Nils Andersson, Älvängen

Uppvaktning på min 80-
årsdag undanbedes vänligen.

Hélène Carlsson, 
Rödjan Prässebo

Veckans ris 
Veckans ris till dig som  
snodde kontanter ur min 
plånbok som låg i min väska.
Hoppas ditt samvete berät-
tar för dig vems pengarna 
är och att du lämnar tillbaka 
dem. Jag är lessen, besviken 
och det känns obehagligt.

Helena Urdal / Andrum

Veckans ros
Veckans ros till personalen 
på Jutabo, Vikadamm för ert 
engagemang med att förgylla 
lillvaror för de boende med 
trevlig samvaro, lässtunder, 
promenader, doft av nybakat, 
pizza-kväll och nu senast ett 
trevligt kräftkalas.

Tacksam anhörig

Hjärtligt tack till "Musse" 
på Brandsbo pizzeria för den 
stora, goda pizzan du över-
raskade oss med på Jutabo, 
Vikadamm. 

Tack från oss som bor där 
och fick avnjuta pizzan
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