
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

KÖPES
Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker 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
Lägenhet till salu i Nol.
2 rok. 51m2. 2 vån. Balkong i 
söderläge. Helkaklat badrum. 
Hyra 2500:-.  Pris 495 000:- 
Skolallén 1B. 
tel. 0703-07 90 11 Peter
 

Damkläder i fint och fräscht 
skick. Kappa, kavajer, byxor, 
kjolar, blusar. Stl L-XXXL.
tel. 0706-83 21 92

STOR KRISTALLKRONA 8 
levande ljus + glödl. Äkta kris-
tall. H 80 cm + kedja. Till matrum 
m.m. Antikpatinerad stomme. 
Nypris: 20 500:- Säljes billigt 5 
650:- pga flytt.
tel. 070-965 80 93

Dubbade vinterdäck Volvo S40. 
185/65 R15. 1600:-
tel. 0708-46 04 57

Framtidens fordon: elmoped. 
Klass 1, årsmodell 2001. Lågmi-
lare. Komplett med laddare och 
packbox. Ring:
tel. 070-047 89 26

Bäddmadrass 180x200 cm, IKEAs 
Torsmo, fräsch, säljes för 500:-
tel. 031-98 07 16 Efter kl 18.00

Ett praktiskt förråd/regnskydd 
för ex. bil, båt, ved m.m. Presenn. 
med rörram. Enkel montage. 
Kräver ej bygglov. Pris 2800:- Ring:
tel. 070-047 89 26

Mycket bra stereo-tv, 28 tum. 
Bra ljud. 600:-
tel. 0303-74 99 35 Hem
el. 0708-27 15 63 Mob

Mc-ställ stl barn S, 750:- Flytväst 
15kg 40:- Skridsko flick 32, 50:- 
Pojk 33, 50:- Flickkläder stl 120-
130 packad i bananlådor. 60:-/st.
tel. 0520-65 54 58
el. 0702-78 40 09

UTHYRES
Lokal upp till 85m2 i Alvhem.
tel. 0704-53 35 80

D-ponny och halvblod uthyres 
1-2 ggr/veckan. Bra ridvägar och 
paddock finns. Till ansvarsfull ryt-
tare i Ryd. Välkommen att ringa:
tel. 0736-89 61 28

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

ÖNSKAS HYRA
Önskar hyra c. 8 kvm, inomhus 
(villa) garage/lokal/kallförråd. 

för en liten specialbil (ej svets-
arbeten m.m.) Vänligen ring:
tel. 070-712 81 70

ÖVRIGT
Borttappat guldarmband på 
Ale torg. Hittelön.
tel. 0303-74 01 38

BORTSKÄNKES. Två jättevackra 
kattungar bortskänkes. 1 mån 
gamla. Fina färger.
tel. 070-604 38 03 Kent

Liten, snäll o pigg B-ponny 
söker liten ridkunnig ryttare med 
hästkunniga föräldrar alt. vuxen 
kunnig kusk som vill rida/köra 2-3 
gånger i veckan. Du får gärna träna 
och tävla på egen bekostnad.
tel. 070-302 45 47

Medryttare sökes till stall Tho-
resgården. Ridkunnig och sköt-
sam vuxen medryttare sökes 
som vill rida 1-3 hästar 2-3 dagar 
i veckan. Vi har allt från 2,5-
åringar till rutinerade tävlings-
hästar. Vill du veta mer? Ring!
tel. 070-302 45 47

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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Hemservice Kungälv. Hushålls-
tjänster, hem-, flytt-, kontorsstäd, 
tvätt, fönster, trädgård. 
www.hemservice.se
tel. 0303-579 00

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

Svets och smide. Mekaniska 
reparationer 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

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

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

KENNEL & HUNDTRIM 
Behöver er hund klippas/trim-
mas? Eller kanske bara ett bad? 
Tovutredning, kloklippning m.m. 
Hunddagis, inackordering vid 
behov. Jag tar emot nästan alla 
raser/blandraser och hos oss 
är även de stora hundarna väl-
komna.  F-skatt. 
Ring för tidsbokning!
tel. 0303-74 70 70
el. 0739-86 76 96
www.teamaides.com

Min pappilon (Pysen) 7 år är helt 
frisk och behöver en längre tids 
omplacering. Jag väntar på en 
höftoperation och har svårt för 
att gå. Pysen älskar att gå långa 
promenader ute i skog och mark.
tel. 0709-433 745

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

Vigda

Vigsel har ägt rum mellan
Lena Carlsson och 
Jörgen Gustavsson 

11/7-09
Vigselförrättare var 

Thor Eliasson
Hjärtligt tack för 
all uppvaktning!

Grattis!
Lina Ydal
30 år 10/9

Kramar från dina vänner

Grattis 
Perra

som nyligen fyllde 37 år.
Det går med stormsteg 

mot 40...
Kurrarna

Grattis
mitt lilla charmtroll

Markus
på 4-årsdagen 3/9

Många kramar från Mormor

Den 28 aug ropade vi 
dessa orden

Hipp hipp hurra hurra
till den finaste flickan 
som finns på jorden
Minna Jaanson
som då fylle åtta

Det fanns både mat och 
tårta på borden

P+K 
Mormor, Morfar & Agnes

Grattis 
Tobias Lindberg

som fyllde 20 år
den 4 september

Kramar
Mamma, Pappa, Eline

090909
Grattis Max 13 år

Önskar 
Viktoria, Mamma & Pappa

Älvängens första dagmamma (?)
Moster Sigrid

fyller 90 år!
 Tänk vilka upplevelser Du har gett oss genom åren!

Örnäsberget alternativt Prässebo (Boda sjön) på somrarna. 
Bad, bad, bad....! Vikadammen på vintrarna och sedan vi 

flyttat till Hamnen var det Grönån som gällde. Skridskoåk-
ning och grilla korv över öppen eld! Däremellan ”pannkake-
tävling” eller fotboll på ”torget”. För att inte tala om somma-
ren på Styrsö. Bad och sol, lek och stoj! Att vi på vintrarna fick 

låna morbror Einar, när isen skulle spolas på ”torget”.
Vad hade hänt utan Dig?

Ha en riktigt fin och rolig 90-årsdag hälsar dina dagbarn Ingela 
och Tore.P.S. ”De små” Annica och Carl-Hugo får hänga med 

på gratulationerna. D.S.

Grattis
William

på 5-årsdagen den 23/8
Kramar Mamma & Pappa

Oscar
Mormor, Morfar
Farmor & Farfar

Grattis 
Sofia 

på 6-årsdagen den 14/9 
Önskar mamma, pappa 

och Ida

Grattis!
Anders Johansson

50 år 14 september
önskar
LEIF

Uppvaktning
Välkomna på kaffe med 
dopp och firandet av min 
90-årsdag. Tisdag 15/9 
mellan 12-6.

Sigrid Karlsson, Älvängen

Undanbedes
All uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen men bestämt.

Ulla-Maija Kiuru
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