
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
Bondkattungar söker kärleks-
fulla hem! Mkt söta! Vana vid 
både barn, hundar + katter. 
End. seriösa svar. Helst landet. 
Pris: 100:- 
Vänligen ring vid intresse:
tel. 0739-70 10 93

Vi flyttar - möbler blir över. 
Soffa med plats för sju. Bord 

med snygg skiva, fåtölj med pall, 
2 mattor, 2 piedestaler. 
Bra skick!
tel. 0303-96 202

Hörnbäddsoffa tyg. 1500:-
 Vit bokhylla med 3 glasdörrar. 
Stor modell 1500:- Köksbord 6 st 
stolar. Mass. furu 1000:- 
Div tavlor i olja och akvarell. 
Allt i gott skick.
tel. 0303-96 751

Varma stövlar "Red Fox" för 
skog, moped, sport m.m. Oan-
vända. Nypris: 780:- Nu: 400:- 
Strl 40.
tel. 0303-74 61 34 Morgon/kväll
el. 0735-85 04 65

UTHYRES
Mysig 3:a uthyres till seri-
öst par eller liten familj. 78 kvm 
med uteplats, uthyres från och 

med 1/12-09 eller efter över-
renskommelse. Ligger centralt i 
Bohus med mataffär och buss-
hållplats bara ett par minuter 
från lägenheten. Bra bussförbin-
delser till Nils Ericssontermina-
len. Resan till Göteborg tar ca 15 
min. I Bohus finns ridskola och 
ishall samt fina naturområden. 
Hyra på 4700:- i hyran ingår par-
keringsplats och teliabox (kabel-
TV). Jag önskar en hyra i för-
skott. Hör gärna av er om det är 
något mer ni undrar över.
tel. 0738-02 27 06 Marie

Lägenhet 4 r.o.k 110m2 Surte 
Centrum. Nybyggt hus.
tel. 031-98 31 28

Lägenhet 2 r.o.k. Mysig vindsvå-
ning 60m2 i nybyggt hus.
tel. 031-98 31 28
el. 0704-32 28 14

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

TRÄNA SPANSKA
Jag söker någon spansktalande, 
gärna invandrare, för samtal och 
gemensam språkträning. Hör 
gärna av dig till Laila Petersson: 
tel. 0303-741732
el. 0734-030015.

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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Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.               John Johansson

Stort grattis till vår mysiga
Freja

som fyller 3 år den 30/11
Många kramar från
Mormor & Morfar

Moster Sofia & Jonas

Grattis
Hugo

på 1-årsdagen den 26/11
Grattiskramar från

Mormor, Morfar & Morbror

Välkommen älskade
Astrid

Vår dotter, Judiths lillasyster.
Född 17/10-09 på KK Östra.

Tack till Christine Pelin, 
Ale MVC. 

Stolta föräldrar är 
Johanna Kildén och 

John Persson

Födda

Välkommen till oss älskade 
Simon

Vår son, Robins lillebror.
091022

Varmt TACK till BM Kristina,
 Bohus MVC och till 

BM Elisabeth,
Mölndals sjukhus

Ulrica och 
Nils-Erik Granström

Veckans ros
Veckans ros vill jag ge till 
det uppmärksamma och 
vänliga paret som hjälpte 
mig att byta däck vid Willys 
parkering när jag hade fått 
punktering fredag 13/11.

Tjejen i den röda Volvon

Grattis!
Maja Karolina Susanne

10 år den 27 november
Önskar

Hela fam Andersson/
Gunnarsson

Ett hjärtligt tack till alla som 
tackat JA och deltog i Skepp-
landa Bygdegårds 60-års 
jubileum och gjorde detta till 
en helkväll i festens tecken.
Ett speciellt tack till de för-
eningar och organisatio-
ner som med tal, gåvor och 
blommor uppmärksammade 
detta jubileum.

Skepplanda Sockens 
Bygdegårdsförening, Styrelsen

Tack

Den största buketten av 
rosor vill vi ge arrangörerna 
till den mycket roliga kvällen 
på Alelyckan. Tusen tack!

Vi som var med

Vårt busfrö
Hugo

fyller 1 år den 26 november
Stort grattis önskar

Mamma, Pappa & Tudde

Den 14/9 blev jag faster till 
världens sötaste pojk, 

Sigge!
 Välkommen till världen 
önskar faster Emilia och 

resten av familjen Hultberg

Älvängen
0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Nu har William 
fått en lillasyster.

Välkommen våran 
underbara lilla

Evelina
KKÖ 16/9 2009

Stort tack till 
Ulrika Friberg, MVC Bohus

Stolta föräldrar är 
Micaela Ingemarsson och 

Thomas Ojala

Övrigt
Dalle...
Snart är det jul!

Grattis Kent Hylander på din födelsedag den 25/11
Önskar Kurrarna

alekuriren  |   nummer 42  |   vecka 48  |   2009GRATTIS46

Grattis världens bästa 
storebror, Daniel!

Önskar världens bästa 
lillasyster, Emilia

Grattis världens bästa pappa 
på födelsedagen

Önskar tjejerna och Wiggo


