
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

KÖPES
Dödsbo på rot med röjning & 
städning. 20 års erfarenhet. 
Kontant betalning.
tel. 0709-93 80 99

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.
tel. 0736-47 85 01 Stefan 

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

SÄLJES
Söta kattungar Kattungar 4 
mån söker ett bra hem. De är 
vana att vara ute. Blandning 
mellan framför allt bondkatt och 
siames. Något långhåriga. 
Pris: 100:-/st.
tel. 070-206 48 23 Anna-Karin

Dubbelsäng med gavlar i furu. 
80x80x2 meter. Fina madrasser.
tel. 0303-74 03 10

Kattungar säljes! Mycket söta 
och gulliga s k "bondkatter". 
Sv/vita + 1 gråtigrerad, 1 hane 
+ 4 honor. End. djurvänner, 

seriösa köpare. Pris: 150:-
tel. 0739-70 10 93

SÖKES
Sökes lägenhet eller hus i 
Älvängen, hyres eller köpes av 
ensamstående man med ordnad 
ekonomi. 
tel. 0705-20 94 76

ÖNSKAS HYRA
Medelålders kvinna utan barn, 
rökfri, skötsam, ordn. tillvaro 
önskar hyra mindre hus alt läg. 
rum permanent, första hand, 
möblerat/delvis möblerat. Helst 
Ale kommun upp mot Lilla Edet. 
Allt av intresse. 
tel. 073-701 26 99 Bettan

UTHYRES
Lediga boxplatser.
tel. 0706-48 26 47

Stor 2:a centralt i Lödöse 
i privatägt hus. Stor balkong i 
söder samt norr. Ring för när-
mare information.
tel. 0735-56 78 09

ÖVRIGT
Jag flyttar! Fr o m 1/10 kommer 
jag att ha min verksamhet i 
Lundby samt Skepplanda. Fotvård, 
vaxning, massage. Välkomna!
tel. 0731-52 40 72 Marie Jaanson

Barfotaverkare söker uppdrag. 
Referenser finnes. Välkomna.
tel. 0707-32 56 71

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

SMUTSIGA HÄSTTÄCKEN? Tvätt, 
rep & impregnering. Välkommen!
www.textilina.se
tel. 0707-70 65 57

Ak's Stubbfräsning 
7kr/cm Vi är billigast. Utför även 
avancerad trädfällning.
tel. 0703-62 72 65 Christer

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.
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Tack till alla arbetskamrater, 
Ale kommun och Kommunal 
för gåvor och blommor, jag 
fick vid min pensionering.

Håkan Pettersson

Tack

Undanbedes 
All ev uppvaktning med 
anledning av min födelsedag 
undanbedes vänligen.

Rut Kämpe 

Grattis vår underbara
Tilde

som fyller 4 år 10/10
Kramar

Mamma, Pappa & Nellie

Eva & Rune Elgh
firar 40-årig bröllopsdag 

den 11 oktober
Trevlig resa önskar:
Richard & Charlotte

Jonas & Mia
Itarina & Erik

Gabriella & Mats
Denny och alla barnbarn

Vigda

20 år
Grattis i efterskott

Johanna Sjöholm
och tack för ett trevligt kalas...

PS. Vi kunde inte bestämma vilket kort som var bäst. DS.

Jakob Svensson, Nol
Grattis Jakob 

på 11-årsdagen
Från Farmor & Farfar

Grattis
Mio Lager

på 5-årsdagen den 8 oktober
Många kramar från

Farmor & Farfar

Vår goa
Caroline

ska vi hylla som 20 år
7 oktober ska fylla

Många grattiskramar från 
Mamma, Cassandra, 

Mormor, Gammelmormor 
& Lucky

Veckans ros
Veckans ros till Karl-Göran 
Fransson för all hjälp med 
vårt kök.
Önskar vi på kongahällagatan

Varmt tack! Vänner och 
bekanta till Pentti Ilo för de 
fina blommorna vid hans 
begravning.
Tiina och Tommi med familjer

Övrigt
Dalle...
Nervös?
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Välkommen en älskade
Elliot

Den 8 juli föddes vår son
Stort tack till 

Kristina på MVC
Stolta föräldrar är Jessica 

och Johan Ahl

Födda

Malin har blivit storasyster!
Välkommen älskade

Agnes
19/9 - 09 Näl
Stolta föräldrar
Pethra Prytz
Glen Prytz

Stort tack till BM 
Juanita Bjursell Bohus MV

Veckans ros till Emilia och 
hennes familj som snällt satt 
hundvakt åt lilla Shiva 2/10. 
Vi är väldigt tacksamma!

Fia och Jonas

30 augusti föddes
Filip & Elias lillebror

Jacob
2505 gram och 48 cm
Lyckliga föräldrar är

Anette Johansson
& Mats Wallin

Jättetack till Juanita BM, 
MVC Bohus

Kära nån... Vilka fantastiska 
arbetskamrater på Hemvår-
den i Skepplanda. Ni kom 
för att avtacka mig på min 
pensionering, de ordinarie 
- vikarier - pensionerade - 
mammalediga - studerande 
samt "gammal" och ny chef. 
Tusen tack för en mycket 
genomtänkt, varm och min-
nesvärd kväll. Jag kommer 
att sakna Er.

Anne M


