
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
Matsalsbord med 6 stolar i 

valnöt med 2 inläggsskivor 
95x140x240 i fint skick. 2000:-
tel. 0303-74 09 51

Snickeri-maskin-proffs 
Luna L-18 Liten klyv o juster-
såg säljes till högstbjudande. Ej 
under 10 000:- Ring Peter:
tel. 0709-56 05 39

4 st dubbdäck på fälg Pirelli 
185x65x15. "Billigt".
tel. 0303-748211

Renault Clio Storia -07. 
1,2, 16 ventiler, blå met. 1700 mil.
tel. 0739-12 93 51
el. 0303-74 14 46

4 dubbdäck till Golf V. 195-65-

15 Pris: 1500:-
tel. 0703-38 73 36

SÖKES
Mindre lägenhet i Ale, även 
andrahand, sökes omgående. 
Även tacksam för tips ang 
boende. Referens finnes.
tel. 0739-95 66 38 Tenho

ÖVRIGT
Fåtölj i fint skick bortskänkes. 
Tillhör soffgrupp.
tel. 0303-74 62 85

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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pryl 

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

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

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
Sofia

på 2-årsdagen 5 november
önskar

Mormor & Morfar

Alexandra 5 år
Många grattiskramar från

Mamma och Pappa

Grattis
Oscar

på 8-årsdagen
 den 2 november

Många grattiskramar från
Mamma, Mikael 
och lillebror Elliot

Grattis 
Anette

på födelsedagen 
den 9 november
Puss o kram från 
Tommy och Sofia

Natalia
3 år den 28/10-09

På kalaset vi hurrade 4 gånger
och du sjöng för oss 

vackra sånger
Lika glad som Pippi du är

och vi är så glada att du är här
Farfar, Farmor

Morfar, Mormor
Morbror Jesper

Övrigt
SAKNAD KATT. Vår röd-
gula katt saknas sedan ons 
21 okt ifrån Grunne. Han 
lystrar till Rasken.

0303-74 50 23 

Dalle... 
Håll i hatten! Snart så...

Tack
Tack till alla boende på 
Trollevik Hus 30, arbets-
kamrater, chef och Ale 
kommun för all uppvakt-
ning vid min pensionering.

Irene Börjesson

Veckans ris
Till de som på lördagen den 
24 okt tog min mammas 
rullator i Älvängen. Kanske 
hade ni roligt en stund, men 
för en 94-åring som behö-
ver den är det katastrof. 
SKÄMS. Hoppas ni nu lärt 
er att man inte tar andras 
saker - aldrig någonsin.

Bengt 

Stort tack till Mia Corneli-
usson för de fina dräkterna 
du sydde till vår föreställning 
Kattresan på Aroseniusdagen.

Gunnel & Anne-marie
Garnvindeskolan

Grattis
Ester

på 2-årsdagen den 7 nov!
Pussar och kramar från 

Mamma och Pappa Den 29 aug 2009
 gifte vi oss i Starrkärr kyrka 

Marianne Aronsson 
& Johan Gustafsson

I samband med vigseln tog 
vi namnet Dalbro.

Tack till alla som gjorde 
vår dag fantastisk!

Förlovade

Grattis
Emma Folkesson
på 6-årsdagen 5/11

Önskar
Mamma, Pappa & Linda

Vi har förlovat oss!
Mikaela Carlsson 
& Mikael Nilsson

på Silja Line 
i Stockholm 24/10-09

Vigda

Rasmus Säfström
fyller 1 år den 5/11
Grattiskramar från
Farmor och Farfar

Grattis 
Håkan

40 år 4/11
Vi älskar dig!
Hanna, Björn
Erik, Maria

Veckans ris
En ros till dig som hittade 
och lämnade in mitt körkort 
på Swedbank i Älvängen. Jag 
är mycket glad och tacksam!

Marianne Karlsson
Hålanda
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Jag vill tacka alla vårdnads-
havare som hade hand om 
min Älskade Kurt för all 
kärleksfull och god vård 
under Hans svåra sjukdom. 
Tusen tack alla.

Niema

Undanbedes
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes. 
Bortrest.

Gunnel Olsson, Ryk


