
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

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

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

SÄLJES
Barnkläder till flicka 80-92 i stl:
- 3 overaller, 8 långärm- tshirts, 
8 tröjor, 1 överdragsset, 3 fleece-
jackor, 1 par termobyxor, 2 höst/
vårjackor, 2 vinterjackor och 
mycket mer. Allt eller inget. 600:-
tel. 0702-35 65 25

Frysbox ca 500 liter 600:- Frys 
125 liter 350:- Spis keramikhäll 
1100:- Spisfläkt 150:-
tel. 0520-45 88 25

el. 0707-38 03 89

ÖVRIGT
Jättesnäll katt bortskänkes! 
Hona, ca 2,5 år gammal. Svart/
vit. Vaccinerad, tatuerad och ste-
riliserad. Vill gärna kunna gå ut. 
Kattlåda med diverse saker fås 
med. Ring för mer info:
tel. 0707-36 00 48

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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FamiljÖverraska Överraska med en annons!med en annons!
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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

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

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

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

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

Hej Simon
och Grattis på den stora dagen 
den 25/12 då du fyller 19 år.

På något vis tycker jag att 
det inte var längesedan du 
fyllde 18, tiden går så fort. 

Farmor

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen men bestämt. 

Kurt Gerke, Skepplanda

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Inga-Lisa Carlsson, Hålanda

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

Gerhard Larsson, Blinneberg

Grattis 
Linda Holberg

på födelsedagen den 23/12
Många grattiskramar från

Mamma & Tommy
Sofia & Jonas

Stort grattis
Lewin Skogsberg

våran älskling 
som fyller 1 år den 18 dec
Många pussar och kramar 
från Mamma och Pappa

Grattis
Rasmus

på 12-årsdagen 21/12
Kram Farmor & Farfar

Veckans ros
...Årets julros ger vi Arne 
Andersson som skänkte en 
gårdsgran till oss på Lövås-
vägen. Ett stort tack!

Lövåsvägens hyresgäster

Vilket underbart ALE 
LUCIA-tåg som lussade 
extra för de 3 stackars 
pensionärer som satt fast i 
hissen på Björkliden under 
hela lussetåget. Det värmde 
gott att ni kom tillbaka. Det 
kommer att värma många 
hjärtan under en lång tid.

Personal och Boende 
på Björkiden Alafors

Härligt med ärliga män-
niskor! Stort tack till Per 
Hallberg som hittat min  
plånbok och lämnade in den 
till Klippstudion. Tack vare 
att Per hittade ett kvitto i 
min plånbok kunde de ringa 
mig. Även ett hjärtligt tack 
till Anita som fixade till 
min”lördagsfrissa”.

Gunilla

Tack
God Jul och Gott Nytt År 
önskar vi alla som skänkt 
saker till vårt lotteri på 
julfesten. Stort tack till Ale-
byggen, Allans Bokhandel, 
Axums Järn, Colorama, Ica 
Supermarket, Jysk, Klipp-
studion Nödinge, Manufak-
turen, Skepplanda Pizzeria, 
Team Sportia och Tempo i 
Skepplanda. Stort tack även 
till Ale Lions och Ale Rotary 
för era generösa bidrag.

Ale FUB

Ett hjärtligt tack till alla 
som gratulerade mig på min 
födelsedag. Ett särskilt tack 
till grannarna för den över-
raskande presenten. Jag ser 
fram mot våren.
Marianne Gustafsson, Alafors

Ett stort grattis till
Fredrik "Z"

på 30-årsdagen den 20/12
Vi älskar dig!

Sophia & Viktor

Veckans julros till alla 
de företagare i Nol med 
omnejd som möjliggjort 
projektet Vandra för varan-
dra. Tack vare Era bidrag 
kommer vi på Nolskolan att 
genom Vakna få möjlighet 
att hjälpa barn och ungdo-
mar i Moldavien. Tack till: 
Z-klipp, Jannes spel och 
godis, Nols Pizzeria, 
DäckLasse, Tempo, 
www.racestuff.se, Shell i 
Nol, Elon, Ale Företagar-
förening, Pollex, Nols Fri-
sering, Brandsbo Pizzeria, 
XACT, Larsen Media samt 
KB-rör.
Vårt kontonummer för 
Vandra för varandra är:
6854-669 074 292
Elever och personal på Nolskolan

Eva Fagerholm vår stjärna
Vi firar dig nu gärna

60 år har nu passerat, fast du som 25 agerat
Ditt underbara skratt vi ej skulle kunna leva utan

Det är det som håller ihop familjen o skutan
Vad skulle vi utan dig ta oss till

För nu är det enda som vi vill, att få önska dig minst 100 år till
VI ÄLSKAR DIG!

Göte, Jenny-li, Pernilla, Philip och Hampus

Vi vill gratulera 
våran lilla prinsessa

Leah Lundblad - Rosén
som fyller 2 år den 23 dec!

Ett stort grattis från
Mamma Pappa

Vera
Farmor Farfar

Kristine
Mormor Morfar
Mattias Jesper

Grattis till världens bästa 
Michaela 

som fyller 25 år den 25 dec
Vi hoppas att du får en 
fantastisk födelsedag 

och att du firar ordentligt.
Kollegorna

Grattis
Putte

43 år den 29/12
Önskar Anderssons

Födda
Leon, Julian och Ceasars 

väntan är slut, 
nu har lillebror nr 4 tittat ut.

Välkommen älskade
Romeo!

Född på Mölndals BB 
den 23/9-09

Stolta föräldrar
Sabina Johnsen 

och Håkan Lerebäck

Veckans ros till Tyra och 
Jerry i Båstorp. Tack för 
4 hjälpande händer, ni är 
otroliga.

Två som vet

Veckans kram till våra 
tomtar Jimmy & Ricard på 
SnickarCarlsson, ni är alltid 
så goa o glada, och gjorde 
dessutom ett fantastisk 
insats...

Nissorna på Rubb&Stubb

Övrigt
Dalle...
God Jul & Gott Nytt År!

Grattis våran härliga tjej
Emma Andréasson

på din 10-årsdag den 25 dec
Många kramar till dig från

Storasyster Lina, 
Mamma & Pappa
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