
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

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

RESEPRESENTKORT KÖPES
Apollo, Fritidsresor, Solresor, 
Ving, Ticket eller Resia. 
Även kort datum. 
tel. 076-714 7936

SUZUKI 410-Samuraj eller 4x4 
Volvo Valp köpes, även defekt.
tel. 0303-192 19
el. 0706-09 50 44

SÄLJES
PS3 60GB säljes. Den mer 
ovanliga modellen som är bak-
åtkompatibel med playstation 
2 spel. Nästan oanvänd. En kon-
troll och 6 spel medföljer. Pris: 

2995:-
tel. 0709-54 15 16

Barnstol med bygel Stokke, 
ljust trä. Pris: 600:-
tel. 0739-77 31 61

Dubbdäck Pickup 4 st, 6 håls 15" 
235/75 1500:- Släpkärra 2 st, 5 
håls 14" 185 500:-
tel. 0706-20 91 30

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

Hankook dubbdäck på fälg 
205/65 R15 9mm passar bla 
Chevrolet Transport. Pris: 1500:-
tel. 0706-95 91 14

UTHYRES
Stor lägenhet i Lödöse, 130 

kvm, 5-6 rum, uteplats, träd-
gård, 7900:-/mån + disp avg. 
Hyrestid 1 mars-31 juli med ev 
förlängning. Ring Kåre:
tel. 0704-38 60 82

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 60

ÖVRIGT
Julgranar! Såga din egen gran. 
100kr/st.
tel. 0706-48 26 47

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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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska Överraska med en annons!med en annons!

pryl Krånglar symaskinen? Service 
alla märken. Hämtar och lämnar. 
Lång erfarenhet. 
Spara annonsen!
tel. 0732-27 84 84
el. 0302-31 273

Vi städar ditt hus för halva 
priset (rotavdrag) inför jul. 
Normalvilla 495:- inkl moms. 
Ring Clean it Marie:
tel. 0733-46 96 28

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

Ge bort ett uppskattat present-
kort i julklapp. Klassisk mas-
sage. Hotstones massage med 
varma stenar. Kinesiologi. Kris-
tallhealing. Akupunktur-Tkm. Alla 
behandlingar 60 min och julpris 
400:- (Mottagning mån och fre). 
Harmonihälsan - Lödöse.
tel. 0707-42 73 74 Tina

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

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

MATTVÄTTSPECIALISTEN
Gamlestadens kemtvätt: 
Vi hämtar och levererar dina 
mattor direkt till din hema-
dress 75:-/per väg. Vi ger dig en 
bekväm, snabb och säker service. 
I samband med mattvätt tar vi 
även emot kemtvätt. 
Vi är ett aukt. och miljömedvetet 
tvätteri med över 20 års erfaren-
het. Aukt. och kontrollerad tvätt. 
F-skatt. www.tvattjanst.nu
tel. 031-25 88 66

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

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.

övriga 
tjänster

övriga övrigg

Älvängen
0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Undanbedes 
All ev uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes vänligen.

Tora Wendel, Älvängen

Lukas Einarsson
fyller 5 år den 8/12

Grattis från
Mormor & Morfar

Veckans ros

Tack AC BILDÄCK för allt 
arbete och merarbete runt 
inlämningen av Skodan! Bil-
provningen sa "exemplariskt!"

Anette

Våra älsklingar fyller år!
Alfons 2 år den 30/11

& Jonathan 3 år den 11/12
Grattis önskar

Mamma, Pappa och Dennis

Uppvaktning
ÖPPET HUS. Vill ni vara 
med och fira min 50-årsdag? 
Välkomna hem till mig 
lördag 19 dec. Dörrarna 
öppnas kl 14.00.

Hans Lindström, Nol

Vi har fått en liten son
och Natalia blivit stolt storasyster

Välkommen älskade lille
Matteus

Spec Östra 15/11-09
Stort tack till alla som hjälpt 

och stöttat oss på vägen.
Lyckliga föräldrar

Stefan Kraft o 
Gunvor Johansson Kraft

Födda

Farmors Älskling och 
goaste pojken i världen

Theo Beijer
fyller 2 år den 11 dec
Pussar och kramar

Farfar Bernt o Farmor

Kristoffer Andreassen
får ett stort grattis av 

Lena o Farfar 
på 13-årsdagen den 7/12!

Ett stort grattis till
Emelie Andreassen

på 15-årsdagen den 18/12
Önskar Lena o Farfar

Hej o hå vad tiden går...
Tänk att du redan fyllt 4 år!

Grattis Theo
på din stora dag 3/12

Många kramar 
Mamma & Pappa

Måste ses
går ej förklara,
så söt kan bara 

Elsa Vidals
Lillasyster Edit vara!

Många kramar till
dom båda från hela 

fam Wessberg och Farmor

Sussi Laxman 45 år
Ju mer åren går

större näsa du får 
och även gråare hår

Men vi älskar dig ändå!
Grattis önskar "Vi"

Grattis på 65-årsdagen 
den 10 december 
Gun Hylander

och som sagt, 
vi ser fram emot kalaset!

Det börjar närma sig....
Putte

fyller 43 år 29/12!

Tack
Ett varmt tack till Ale Älv-
dalens Begravningsbyrå 
för vänlighet, värme och 
omtanke om oss alla vid 
Alf Gunnarssons bortgång. 
Tack för den fina begrav-
ningsgudstjänsten i kyrkan. 
Tack Johan för den fina 
sången.

Gun-Britt
Staffan med familj, Lena

Grattis
Waldemar

4 år 9 december
Många goa kramar från
Mamma, Pappa och Algot

Övrigt
Dalle...
Vart tog du/vi/ni vägen?
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Veckans ros till Martin, 
Andreas & Fredrik för en 
kanon termin för klass 4 A 
på Nolskolan. Vi ser fram 
emot våren trots att vi 
kommer att fortsätta med 
diktamen.

Hälsningar barnen i 4A 
och deras föräldrar

till de föräldrar som ordnade 
med disco för barnen som 
går på Saltkråkan, fredagen 
den 4/12.

Tack säger barn och föräldrar 
för ett kul initiativ


