
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

KÖPES
Vi letar villa/radhus som är 
från 110 kvadrat och uppåt i 
Nödinge, Nol eller Älvängen. 
Hör av dig till Staffan på:
tel. 0708-17 40 17
javermo@telia.com

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
Säljes: Lera, sprängsten, sand, 
jord, ekved.
tel. 0707-40 40 77

Grundig TV 21 tum med vägg-

fäste. Fjärrkontroll medföljer. 500:- 
Brun skinnfåtölj 200:-
2 st Lasse Åberg-tavlor med ram 
60x80 50:-/st
tel. 0733-40 89 91

EU MOPED Keeway RY8 
Modell 2007. Endast 410 mil. 
Tjejkörd. Pris: 6900:- + hjälm 
+ godkänt lås.
tel. 070-246 28 33

Delar: Mercedesdelar 1978-93. 
123-124 Opel Manta-delar 83-88.
tel. 0707-40 40 77

HÖSILAGE små och stora fyr-
kantsbalar. Analyserat och 
mycket bra hygieniskt. 
Transport ordnas.
tel. 0706-60 95 85
www.storabranna.se

SÖKES
1- eller 2-rumslägenhet sökes 

utav vital 80-årig pensionär i 
något utav hyreshusen eller 
bostadsrätterna i Bohus eller 
Nödinge med omnejd.
tel. 0303-23 93 52

Medryttare sökes till maxad 
c-ponny 1-2 dagar i veckan. Till-
gång till ridhus. Ridvana krävs. 
Vi finns i Ulvstorp.
tel. 070-566 78 52 Kvällstid

UTHYRES
I centrala Älvängen privat 
trevlig 4-rumslägenhet i två-
familjshus uthyres. Ca 90m2. 
Ej betalningsanmärkningar.
tel. 0736-29 77 93

ÖVRIGT
Röd och vitfärgad hankatt 
upphittad på 45:an vid Motel 
Göta älv.
tel. 0708-33 64 74

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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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

Nytt badrum med 50% rabatt på 
arbetskostnaden (rotavdrag). För 
mer info och kostnadsfri offert 
kontakta CW Byggare, Ulf Karlsson.
tel. 0737-41 51 61

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

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

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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Pojkvasken har blivit farbror !
Grattis på 31-årsdagen den 

25 november
Önskar Grannen

Grattis
Andreas

på 40-årsdagen 21/11
Önskar Familjen

Mamma, Syskon & Vänner

Grattis
Stella

vår lilla solstråle
på 1-årsdagen den 14/11

Önskar
Mamma & Pappa
Mormor & Morfar

Vi älskar dig!

Grattis! 
22/11 fyller vår söta 

Svea 2år
Puss o Kram från 

Felix, Malte, 
Mamma och Pappa

Undanbedes 
All uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Kerstin Larsson, Alafors

Tack
Ett STORT TACK till 
er som ordnade den trev-
liga festen i Ledet 31/10. 
Toppen att det finns män-
niskor som orkar, kan och 
vill. Fordras ju både plane-
ring och en massa arbete 
både före och efter. Hoppas 
att ni orkar och vill någon 
mer gång.

En mycket nöjd festdeltagare

Veckans ros
Veckans ros vill jag ge Ing-
Marie Nordenborg som 
stannade och hjälpte till när 
en Swebus prejade mig vid 
jordfallsbron i Bohus utan 
att stanna. Måndag morgon 
ca kl. 07:30.

Tillbucklad Bettan

..till Cupgeneral Marcus Lager 
för ett fantastiskt arrange-
mang av Janne Heros Pokal.

Spelare, funktionärer 
och publik

Nu är han äntligen här
våran efterlängtade

Alex
4/10-09

Stolta föräldrar
Camilla Rundberg
Daniel Ljunggren

Födda

Sandra 18 år!
Grattiskramar 

från hela familjen
Mamma, Pappa, 
Marcus, Andreas

Viktoria Resser och 
Niklas Kovacs 

vigdes den 25 juli 2009 
i Starrkärrs kyrka.

Nu heter vi båda Wallin.
Stort tack till familj 
och vänner för en 
oförglömlig dag!

Vigda

Grattis!
Andreas

på Din 40-årsdag den 21/11
Grattiskramar från 

Eva o Cattis med familjer

Grattis till vår goa
Olle

som fyllde 6 år 
den 17 november

Kramar från Mamma, Pappa, 
Emil och Alva

Kid
1 år den 16/11

Många grattiskramar 
till våran prins

Från Pappa, Farmor, 
Gammelfarmor, Åke, 

Gammelfarfar och Nina

Veckans ris
...till "Besvikna festdeltagare". Vi har varit med på festen i Ledet flera 
år och haft otroligt kul varje gång. Det verkade som om ni tyckte 200:-
/person var dyrt?! Hur uppdaterade är ni med priser egentligen? Vad 
får man för 200:-? Är ni aldrig ute och roar er? Förutom bål och mat 
tänkte ni på engångstallrikar, muggar, bestick, servetter, dukar, kaffe 
och kaka. Lokalen och orkestern då? Tror ni att sådant är gratis? Trå-
kigt att någon ska klaga, när andra ordnar och gör något kul för oss alla. 
Vi tycker ni är oförskämda. Hoppas ni stannar hemma nästa gång.
Två som tyckte festen var lika trevlig som vanligt, Heléne & Ingvar

Förlovade
Vi har förlovat oss!

Julia Larsson 
& Christoffer larsson

3/11-09

Övrigt
Dalle...
Vi gillar dig!

Stort grattis till
Jimmy 

som blir 30 år den 20/11
 Grattis även till Pirjo som 

fyller 50 år samma dag.
Kramar från 

Anette & Tommy, Sofia & Jonas
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