
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
Dubbdäck 4 st på fälg. 
Good Year 195/65 R15. Passar till 
V70 och S60. 800:-
tel. 0703-91 61 66

Begagnade fönster i bra skick 
2 glas och olika storlekar.
tel. 0737-26 57 46

Vedkap 3-fas.
tel. 0303-74 64 82

4 st vinterhjul 205/55-16 på 
alu- fälg till Volvo V70. 00-08. 
2000:-
tel. 031-98 22 73
el. 070-286 56 26

Rodesian ridgeback/Rottweiler 
valpar säljes till varaktigt och kär-
leksfullt hem. Lev. klara v45, vacc, 
veterinärbes, chipp o avm. 6000:-
tel. 0520-66 00 69
el. 0733-16 14 85

SÖKES
Mindre lägenhet i Ale, även 

andrahand, sökes omgående. 
Även tacksam för tips ang 
boende. Referens finnes.
tel. 0739-95 66 38

Idrottstränare o vik lärare 
söker hyreslägenhet i Ale eller 
Kungälv. Snabbt svar önskas.
tel. 0760-80 92 61

ÖNSKAS HYRA
Liten stuga eller mindre 
boende önskas hyra av ordning-
sam, rökfri tjej. 
Alla svar är av intresse.
tel. 073-031 63 18

UTHYRES
Garageplatser uthyres till bil 
och husvagn.
tel. 0303-74 40 22

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

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

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

Behöver din häst klippas? 
Jag klipper din häst/ponny efter 

dina önskemål. Även tjockpäl-
sade hästar så som islänningar, 
fjordingar, shettisar etc. 
Prisex. häst: Helklippning 400:- 
Halvklippning 300:- Jag klip-
per i Ale med omnejd, tveka inte 
att höra av dig, det mesta går 
att lösa.
tel. 0707-56 87 95 Therese

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.

tjänster

Välkommen våran älskade 
Sigge

14 September 
Östra sjukhuset, Göteborg

Stolta föräldrar
Daniel Hultberg
Helene Holmgren

Veckans ris 
Jag/vi vet vilka ni är som har 
"lånat" vår säckkärra när vi 
flyttade för vår far ca 20 m. 
Carlmarksv 14-56. Den för-
svann mellan 1-2 oktober på 
natten. Om man har någon 
skam i kroppen så ställer 
man tillbaka den. Vi har fått 
lära oss vilket som är mitt 
och ditt. Man lånar aldrig 
utan att fråga.

Christer "Lövet" och Ann

Grattis
Oliver

på 1-årsdagen
önskar

Gammelmormor Aina, 
Lena, Ingela med familj

Vi älskar dej!

12/08-2009 kl 17.50 kom vår
Rocky

till världen. 
Han vägde 2710 g 

och var 46 cm.
Mattias Nilsson 

& Madelene Karlsson

Födda

Grattis syskonen 
Lindberg Bandelin

Viktor 1 år 4 november
Moa 3 år 2 november

Önskar Mormor & Morfar

Hej
Martin

och grattis på den stora 
dagen den 31/10
Ha en bra dag!
Hälsningar Gun

Jerry Holgersson
50 år 29 okt
Stort grattis 

på födelsedagen!

Pontus & Robin
 har fått en lillebror!
Välkommen älskade

Alvin
Född 13/10, 3900 g, 51 cm

Tack till Juanita, MVC Bohus
Stolta föräldrar: 

Magnus & Marie Tukiainen

Grattis!
Jerry Holgersson

50 år 29/10
önskar Christine, Daniella 

o Christoffer

Grattis Sture Hylander på 65 årsdagen den 19 oktober, 
vi ser fram emot kalaset...

Vår solstråle
Ivan

fyller 1 år 29/10
Stort grattis önskar 
Vaari och Mummu

Grattis Patrik 
på födelsedagen!

Önskar dina vänner på Alekuriren
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Veckans ros 
Veckans ros vill vi tillägna 
Malin Mattsson, Jessica 
Konnheden från Alafors 
som driver restaurang Cafe 
del Mar i Hutghada, Egyp-
ten. Familjen Engström, 13 
personer, har firat Gun's 
bemärkelsedag på restau-
rangen. En kulinarisk upp-
levelse, ett fantastiskt minne. 
Har Ni vägarna förbi, missa 
inte Cafe del Mar.

Gun o fam Engström

Tack
Tack Lena o Kurt i 
Uspastorp för en fin efter-
fest efter stubbracet.

Traktorfolket

Övrigt
Dalle...
Vi har inte glömt bort dig!

Tack Mariana Lundin för att 
du ställer upp och rastar lilla 
Shiva under dagarna.       Fia


