
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 skåpbil och hus-
vagn. Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0737-42 90 92

BALSPJUT önskas köpa.
tel. 0303-74 32 32
el. 0702-72 48 67

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
Trevlig välplanerad 2:a, 53 kvm 
på Skolvägen i Bohus. Stort var-
dagsrum & fräscht nyrenove-
rat badrum, nyligen stambytt 
2007. Mysig gemensam trädgård. 
Tillträde om så önskas kan ske 
omgående. 
Hyra 3 444:- Pris: 370 000:-
tel. 0739-76 63 34 Stefan
el. 0303-74 13 34

Mycket bra stereo-tv, 28 tum. 
Bra ljud. 600:-
tel. 0303-74 97 35 Hem
el. 0708-27 95 63 Mob

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

UTHYRES
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

ÖVRIGT
BYTESDAGAR för barnartiklar 
lör 26/9 kl 10-15, sön 27/9 kl 10-13. 
Rea, halva priset på söndag. Ale 
gymnasiums bamba. Välkomna 
att fynda!
alebytesdag@live.se

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

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!

pryl 
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

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

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
Ellen

på 3-årsdagen 21/9
Kramar från 

Farmor & Farfar

Undanbedes 
All ev uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes vänligen.

Bo Glennbrant

Veckans ris
Veckans ris till er som sköt 
sönder ljuslyktan på Skepp-
landa kyrkogårds minnes-
lund och tog mina blom-
mor. Ni borde skämmas.

Kerstin Sandberg

Hjärtligt grattis 
vår underbara

Jessica Alexandersson
på 5-årsdagen den 14 sept 2009

Kramar från Mamma och 
Storasyster Johanna

Grattis
Evelina Svensson

i Surte 
som fyller 7 år den 16/9

Önskar Mamma, Pappa och Axel

Veckans ros
Till personalen avd 3 Fridhem 
Surte som hjälpte till att göra 
Mamma Fannys 100-års-
firande till en så trevlig dag.

Barbro Gerd Eddie

Välkommen älskade 
Tilde

Den 17/8 föddes Rasmus och Ellens lillasyster.
Stort tack till Juanita på MVC Bohus

samt Lena och Gun på förlossningen Näl.
Jimmy och Bente Törnqvist

Födda

Grattis
mitt lilla charmtroll

Markus
på 1-årsdagen 3/9

Många kramar från Mormor

Grattis
Pontus

10 år 18/9
Önskar

Farmor o Farfar

Grattis
Dante

på 3-årsdagen 14/9
Önskar

Mamma, Pappa, 
Melvin & Melinda

Tack
Tack alla släktingar, vänner 
och arbetskamrater för att 
ni gjorde min 50-årdag till 
ett härligt minne. Vill också 
tacka Cecilia och Anders 
på resturang Jord Alfhems 
Kungsgård för en perfekt 
inramning av det hela.

Mikael Söderberg

Grattis!
Isabella

"Vårat hjärtegryn"
på din 1-årsdag den 16/9

Tusen kramar från Morbror, 
Morfar & Mormor

Den 16/9 fyller
Softan

50 år. Tänk va tiden går. 
Det var ett tag sedan vi 18 var. 
Själv har jag ju några år kvar

tills jag 50 skall fylla
men idag vill jag dig hylla.

Hälsningar Vännen i 
bakgrunden som bara är 46 

(just för stunden)

Grattis!
Alexander Fredriksson

på 18-årsdagen den 12/9
Kramar Mamma, Christer,

Tobias och Tommy

Philip Lundgren
i Alafors

grattas på 13-årsdagen
 den 28 september

av Farmor
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Grattis
Bara två veckor kvar till 

”Dempa” 
fyller 40 år....

Grattis!
Thomas Otter 

som fyllde 47 år i söndags.
”Kusinerna"

Övrigt
Dalle...
Dalle, Dalle, Dalle...


