
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan 

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

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

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

Hus önskas köpas
Vår familj letar efter en villa i 
Nödinge, Nol, Alafors, min 120 m2.
Har du funderingar på att sälja?
Ring Eva Dahl:
tel. 0730-68 73 00

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

SÄLJES
FRYSBOX 284 liter. Skavan-
ker på lock. Hämtpris 385:- Kyl 
175 hög 250:- Ej handtag. Bosch. 
Garanti 8 år. Bra funktion.
tel. 0703-96 89 63

Mysig vindsvåning med sov-
alkov i Surte. 1 r.o.k. 36 kvm. 
Grangärdesvägen 15B. Ljust 

kök med ny spis. Vardagsrum 
med nytt golv. Badrum med 
nytt plastgolv. Bra läge, nära till 
både natur och kommunikatio-
ner. Välskött stabil förening med 
god ekonomi. Avgift: 1300:-/mån. 
Pris: 440 000:- eller högstbju-
dande. För upplysningar ring:
tel. 0704-32 00 37

Bortvräkes. Diverse möbler 
säljes mycket billigt. Ring för 
mer information!
tel. 0707-18 49 83

12 st element med termostat 
för vattenburen värme. Nya. 
2 st oljefyllda 380 V.
tel. 073-89 28 15

Rutig tygsoffa 7-sits. 
Keramikbord. Fåtölj skinn med 
fotpall. Matta. 2 st piedestaler. 

Allt: 3000:-
tel. 0303-96 202

Hörndatorbord med överdel. 
Nästan ny, 300:-
tel. 0303-74 08 48
el. 0762-17 44 17

ÖNSKAS HYRA
Önskar hyra eller byta lägen-
het 3:a i Alafors, Nol, Älvängen 
eller Nödinge ordnad ekonomi. 
Finnes fräsch 3:a  i Högsbo, 
nyrenoverad med stor balkong.
tel. 0734-33 19 22

ÖVRIGT
Nu är hösten här!  Dax för hös-
tröjning i din trädgård? Jag hjäl-
per gärna till för en billig peng. 
Ring för tidsbokning:
tel. 0707-18 49 83

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

Harmoniska och stärkande 
miljöer Feng shui – konsultationer 
för företag, hem och trädgård. 
Föreläsningar om feng shui. 
Läs mer på min hemsida
www.maximafengshui.se eller 
ring Monica:
tel. 0705-40 60 01

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

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

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

Grunnegummans Mat & Bak 
Välkommen att beställa en per-
sonlig tårta i marsipan eller 
sugarpaste. Vill Du ha en tårtde-
monstration - samla några vänin-
nor - så bokar vi in en lämplig tid. 
Du är också välkommen till min 
lilla tårtbutik, där du kan köpa 
allt för Din tårta. Alltid öppet när 
jag är hemma!
tel. 0303-74 50 27
el. 0737-55 26 24
www.grunnegumman.se

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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Isa och Sanna har fått en lillasyster
Välkommen

Lovis
1/9-09 Näl

Varmt tack till Juanita MVC Bohus
Anders & Maria Lorentzson

Födda

Varmt tack till alla goa arbets-
kompisar, Ale kommun för 
presenter och blommor som 
jag fick vid min pensionering.

Karin Lorentzson

Tack
Tack till Alebyggen för lån 
av lokal. Tack även till de 
som skänkt och handlat.

Nödinge Röda Korskrets 
och arbetsgruppen i Bohus

Hurra!
En tredje prinsessa

Ella
kom till oss den 18 juni 2009

Stolta storasystrar är 
Tova och Maja.

Tack Pernilla för hjälpen 
natten då Ella föddes samt 

BM Juanita.
Åsa Arrhenius 

& Klaes Petersson, Skepplanda

Vi vill fira
Alf & Maj-Britt Jigfelt

på deras 60-åriga 
Diamantbröllopsdag
Vi som firar är Barn

Barnbarn & Barnbarnsbarn

Vigda

Vår solstråle
Max

fyller 2 år den 25/10
Stort grattis önskar

Moa, Mamma & Pappa

Vårt charmtroll
Moa

fyller 2 år den 25/10
Stort grattis önskar

Max, Mamma & Pappa

Tvillingarna

Ida
2 år

Många grattiskramar från
Nann & Bö

Grattis
Jonathan

på 9-årsdagen 
den 23 oktober

Önskar
Mamma, Pappa, 
Julia och Farmor

GRATTIS
Linus

Nu fyller jag 1 år
och vet redan hur man 
klappar, pekar och går

men inte hur man 
sover en hel natt

fast jag är ändå mina 
föräldrars dyrbaraste skatt

Grattis vår älskling
önskar Mamma och Pappa

Merja 40 år!
Snyggaste 40-åringen 

i Älvängen?
Vill du ha Merja som bak-

grundsbild i mobiltelefonen, 
sms:a henne så delar hon 

gärna med sig!

Lyckan är stor! 
Sigge är här!

Kramar 
Mormor Carina o Christer
Grattis Helene o Daniel!

Hurra för lille
Inge

vårt nyanlända barnbarn
Iduns lillebror

Född 4/10-2009, 
52 cm lång, vikt 4 740 g

Mary och Ingvar Klevheden

Ett varmt tack till er alla 
på Perstorp i Nol för visad 
uppskattning med blommor 
och ett minne till Hjärt-
Lungfonden.

Från Ulla
Fredrik med familj

Claes med familj
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