
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

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
Jag vill sälja min Superking 
moppe för att jag inte använder 
den så mycket längre. Den är i 
ett bra skick (körd av en tjej) och 
den är inte trimmad. Jag köpte 
den ny och den har bara körts 
48 mil. Kvitto och ägarbevis på 
EU-moppen finns! Årsmodell: 08. 
Färg: Vinröd. Pris: 4 300:-
tel. 0303-33 73 94 
el. 0704-56 63 82
Glenn Harman Skepplanda

Vi flyttar. Kom och fynda möbler 

m.m. Tors 24/9 18-20.00. 
Björkv. 5B Alafors.
tel. 0705-53 54 77

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

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

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

UTHYRES
Lediga boxplatser.
tel. 0706-48 26 47

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

Jättesöta svarta kattungar 
bortskänkes till goda hem. 10 
veckor, rumsrena.
tel. 0303-33 849

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

Klassisk massage.
tel. 070-459 30 54

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

Till alla våra USA-gäster 
som ordnade en sån under-
bar överraskningsfest för att 
välkomna oss hem.

Annita o Åke

Tack

Grattis
Karin och Gustav
på 8-årsdagen 28/9

och Mamma Veronika
som fyller 40 år 30/9

Anders
Ulla o Lars-Göran

Grattis
Jimmy

på 35-årsdagen
Önskar

Mamma & Idor
Janet & Martin

Har någon sett Maja?
Försvunnen sedan den 10/9. Något reserverad och skygg. 

Chipmärkt & bär halsband, bor vid Vimmersjön.
tel. 0706-61 62 02
el. 031-323 14 73

Övrigt

Philip Lundgren
i Alafors

grattas på 14-årsdagen
 den 28 september

av Farmor

Veckans ros till våra goa 
elever i åk. 6 på Maden-
skolan även rosor till alla 
föräldrar som planerade 
och genomförde en fantas-
tisk lägerskola på Almöns 
camping. Trots dåligt väder 
fungerade allt hur bra som 
helst och alla var mycket 
nöjda.

Ulla-Ditti-Christina-Anette

Veckans ros

Grattis våra goá killar!
Elioth 2 år 15/9

& Liam 5 år 18/9
Kramar

Mamma och Pappa

Grattis vår fina tjej
Felicia Johnsson 

Älvängen
på 9-årsdagen 23 september
Kramar från Pappa & Sofia

Mamma & Musse
Tobias & Moa

Grattis
min lilla prinsessa

Elli
på 2-årsdagen den 27/9
Massor med kramar från

Mormor och Focuz

Vår lilla 
Tea

 fyller en trea,
och hela Surte hurrar!

Grattis älskling,
jublar mamma, pappa

och Anna-Klara den 27/9

...till alla de företag i Nol 
som lovat hjälpa oss eko-
nomiskt med vårt projekt 
Vandra för varandra (till 
förmån för Vakna-fonden). 
Stort tack till Tempo, Z-
Klipp, Nols Pizzeria, Jannes 
spel och godis, Shell i Nol, 
DäckLasse, Elon, XCART, 
Pollex, Ale Företagarför-
ening, Brandsbo Pizzeria, 
www.RaceStuff.se samt 
Nols Frisering.

Vi på Nolskolan

Grattis!
Dennis Holmgren

40 år 29/9
"Goa gubbar"

Marknad & Loppisdag på Uspastorp
Inlämning av föremål till Marknad & Loppis-
dag (17/10) sker torsdag 1 oktober kl 15-20 
på Uspastorp Konferens & Äventyrscenter. 
Det kan också ske efter överenskommelse på telefon.

Kurt och Lena Jannesson, 
0303-74 51 26, 0704-16 31 72, 0705-73 83 59.

Grattis
Elli

på 2-årsdagen den 27 sept
Kramar Farmor & Farfar

Dalle...
Vi har bara börjat!

Stort tack till värdparet 
Svärd för en välorganiserad 
och framgångsrik skiva 
lördagen den 12 september. 
Vi hoppas på, och näst intill 
förväntar oss, en minst lika 
framgångsrik och välorgani-
serad skiva 2010. 

Från era högt värderade 
(förhoppningsvis) vänner, 

gäster och kamrater

Tack

Övrigt
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Grattis
Elsa

som fyllde 8 år den 10/9
Kramar från Mamma, Pappa 

och Josefine


