
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

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

SÄLJES
Bondkattungar söker kär-
leksfulla hem! Mycket söta och 
snälla. Vana vid både barn, 
hundar + katter. End. seriösa 
svar. Gärna landet. Pris: 100:- 
Vänl. ring vid intresse:
tel. 0739-70 10 93

Vackra Optica kristallglas från 
Orrefors. 12 rödvin, 6 vitvin, 12 sherry, 
12 champagne, 6 likör, 6 cognac. 
Oanvända i originalkartong. 
Pris: 9 900:- (nypris 16 746:-) 
Vacker vit ouppackad matservis. 
12 mattallrikar, 12 djupa, 
12 assietter, 1 uppläggningsfat, 
karott + såsskål. 
Pris: 1 700:- (nypris 2 600:-)
tel. 0303-74 91 41
el. 070-773 11 77

Torr björkved 60 liter 70:- 
Fri hemleverans vid köp av 10 
säckar.
tel. 0303-74 31 47
el. 073-40 20 165

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

UTHYRES
Liten stuga nära Nödinge cen-
trum, ca 45 m2 uthyres, gärna 
för längre tid. God standard på 
stugan.
tel. 0709-69 27 03

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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Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska Överraska med en annons!med en annons!

pryl 

STÄD
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. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

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

Allt byggnadsarbete utföres. 
Ring Ulf:
tel. 0303-74 40 43 
el. 0705-54 57 05

Hemservice Kungälv. Hushålls-
tjänster, hem-, flytt-, kontorsstäd, 
tvätt, fönster, trädgård. 
www.hemservice.se
tel. 0303-579 00

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

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

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

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

Älvängen
0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Veckans ros 
Årets ros till alla Alebor för 
era bidrag till Ale Lions 
Hjälpverksamhet 2009.
Ale Lions Skinklotteri, alla 
vinster utlämnade.

En stor julros vill vi ge 
till all personal på Valbo, 
Älvängen. Det Ni gör för 
vårdtagarna och kontakten 
med anhöriga är fantastisk. 
Aldrig sura miner, bara vän-
lighet. Ni är ett föredöme 
för all personal som arbetar 
inom vården. 
Tack för att ni finns! 

God jul och Gott nytt år 
önskar tacksam anhörig, Laila

Grattis våran
Cornelia

på 8-årsdagen den 20 dec
Mormor & Morfar

Melvin har fått en lillebror
Välkommen

Wilmer
091006 KKÖ

Tack till Kristina, Bohus MVC
Malin Jansson 

Daniel Dahlman

Födda

Henrik Jildermark 
fyller 40!

Gratulerar gör 
din fru och barnen

PS. Ett hemligt paket av 
frugan är att vänta...

Efterlysning
Har någon sett min cykel? 
En grå Extreme med 
hydrauliska skivbromsar och 
baksärm, reflex bak o fäste 
för lampa. På styret satt en 
cykeldator, Sigma 500 och 
fäste för lampa. Bromshand-
tagen var silvriga. Om ni 
sett den ring:

0303-74 30 43 
eller 0735-36 44 36

Tack till Nols distriktskyrka 
i Starrkärr-Kilanda försam-
ling med personal, för den 
fina utflykten till Liseberg 
och julmarknaden. En fin 
upplevelse med alla ljus den 
3 december.

Tack från resenärerna

Vi har gift oss
Therese Dahl och 
Jonas Blomqvist 

i Surte kyrka den 13 juni 2009
Idag heter vi båda Blomqvist

Tack alla för en 
minnesvärd bröllopsdag!
Foto: My Bardin Björkman

www.myfoto.se

Vigda

Ludvig Hellström
fyllde 7 år den 12 december

Grattis önskar
Mormor o Morfar

Tack
Ett stort tack till alla kom-
pisar, arbetskamrater och 
släktingar som firat mej med 
Ladies Night, "Gubbrapp", 
Knäckebrödsdans, Raffset-
damer, Stakar, Pole fitness, 
Kama Sutra och mycket mer!

Från en 60-årig Inger 
som har haft hur kul som helst, 

ni är guld värda!

Övrigt
LAVE... Någonting blir det.

Kompisarna

Grattis
Alva 5 år 18/12 
Erik 3 år 26/1 

Vi älskar Er 
Kram Mamma och Pappa

Grattis
Tilda

på din 2-årsdag den 16 dec!
Många grattiskramar från 

Mamma & Pappa

Grattis på 12-årsdagen
Micaela Saarelainen
Önskar syrran Angelica,

Pappa och Mamma

Vårat underbara charmtroll
Jesper Ek

fyller 2 år den 16/12
Grattis grattis!

Vi älskar dig jättemycket!
Kramar från Mamma och Pappa

Alexander och Jonathan
Mormor och Morfar
Farmor och Farfar

Dalle...
Det är snart över!

Välkommen
Vincent

Gustafs, Eriks 
o Linneas lillebror

Född 12/10 på KKÖ
Tack till Christine Pelin 

Bohus MVC
Lena Camp 

och Fredrik Björkdahl

Grattis Eva på 40-årsdagen!
Det känns som igår när 
detta kort togs & nu när 

20 år har gått ska du i 
backen åter åka. Du är bäst! 

Kram Ammi med familj

ALESIMMARNA
Vuxen 1:a Sara Johansson, 2:a Eva 
Karlsson, 3:a Emil Svensson
Ungdom Emilia Hansson
Barn Stina Fredriksson
Rosa lott Serie U, nr 38 Blå lott Serie J, nr 48
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