
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
1 st EU-moppe Socc classic. Sil-
verfärgad, krockskadad framlykta, 
lite att göra, BRA motor 1000:-

1 st Polar husvagn med tält. 
Nybesiktigad. 1000:-
tel. 0760-92 77 86
el. 073-618 17 29

ÖVRIGT
Behöver du hjälp med din islän-
ning? Jag har en lång erfaren-
het och meritlista. Tävlat på elit-
nivå i många år. Hjälper gärna 
dig och din häst med lektioner, 
tillridning osv. Hör av dig för 
mer info. Fanny Einarsen:
tel. 0704-37 19 24

LOPPIS. 9 + 10 januari kl 10-
15. Fornäng 1, Lödöse fd Annas 
klipp. Utrensning av lägenhet 
före flytt + tömning av förråd = 
Massor av prylar till bra priser, 
bla leksaker, barnkläder, hemin-
redning m.m. Vi bjuder på kaffe. 
Undrar ni något ring. Välkomna!
tel. 0731-81 92 65
el. 0708-66 25 55

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
Hushållstjänster, hem-,flytt-,
kontorsstäd, tvätt, fönster, trädgård. 
tel. 0303-57 900
www.hemservicekungalv.se

Du med villa eller sommarstuga, 
hyr en gårdskarl för diverse jobb.
tel. 0704-85 43 39

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

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

Vill du arbeta i en spännande 
bransch och vara delaktig i ett 
expansivt företag? 
Hel- eller deltid, du väljer själv!
www.peaklifestyle.com/annika
tel. 0761-63 46 75

Service el hushållsmaskiner, 
spis, alla fabrikat. Jour, lång 
vana, lågpris, fri resa. Spara 
annonsen. Ring för råd eller rep.
tel. 070-658 20 29

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

Vem 
känner du 
som snart 

fyller?

Veckans ros 

Ett hjärtligt tack till Jerker 
och Markus som spelade 
och sjöng för oss på julafton. 
Det var en trevlig över-
raskning. Ett stort tack även 
till jultomten som delade ut 
julklapparna.

Boende och personal
 på Valbo Vikadamm

Undanbedes
All ev uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes vänligt men 
bestämt.

Margaretha Carlsson, 
Älvängen

Tack
Nu har jag gått i pension. 
Jag vill tacka för den fina 
avtackningen på Älväng-
enskolan, som Lena med 
personal ordnade, även ett 
stort tack till Ale kommun, 
f.d. arbetskamrater på Starr-
kärrskolan och Himlaskolan 
och för överraskningsfesten 
hemma, så himla roligt.

Många kramar 
Aina Berndtsson

Välkommen vackra lilla
Vera

Lillasyster till Agnes och Boel
Född 23 oktober

Lyckliga föräldrar är 
John Persson och 

Pernilla Evertsson Persson

Födda

Grattis
Magnus

41 år
Vi som inte satte in kort 

när du fyllde 40

Grattis
Gaston

på 1-årsdagen 
den 13 januari

Farfar, Farmor, Björn 
o Mikael

Morfar, Mormor, 
Hanna och Tobias

...till Ponnyklubbens Kjell 
Andersson för sedvanligt 
trivsamt arrangemang 
i samband med annandags-
bandyn i Ale Arena.

Soppgästerna

Grattis vår lilla prinsessa
Alva Juhlin

4 år den 17 januari
Önskar

Farmor & Farfar

Tove
fyller 9 år den 9 januari

Stort grattis min älskling
Önskar Mamma

Uppvaktning
Den 16/1 fyller jag... år! 
Välkomna på fika:
Göteborgsvägen 49, mellan 
kl 14-19. Prylar behöver jag 
inga, men gärna en gåva till 
Hannas Hjälpverksamhet 
Sri Lanka.

Sven-Eric Carlsson

Ett stort grattis
Ella

på 5-årsdagen den 6 januari
Önskar

Farmor Farfar
Ola med fam Julens ros till snöplogsföra-

ren som på annandagen tog 
en extra sväng och körde 
bort snövallen vid mitt 
garage. Tusen tack från

Irene på Klevavägen

Grattis
Colin
4 år 5/1

Puss & Kram
Mamma, Liam, 
Mormor, Morfar 

& resten av familjen

Grattis grattis 
på stora dagen!

Vi firar väl med en Calvados?
Åttan

Grattis till
Adam Holmqvist Olsson

i Älvängen, 
som fyller 2 år den 18/1!

Många kramar från 
Mormor & Morfar

Peter & Sabina 
och kusinen Lovisa i Hålanda

Grattis
Johan

45 år den 18 januari
Hemlig beundrare/inna

Svanhild & Lars Ahl
firar sin 60-åriga bröllopsdag 

14 januari 2010
Grattiskramar från

Barn, barnbarn, barnbarnsbarn

Veckans ros ger vi till Jenny. 
Vi är så stolta över dig. 
Grattis!

Lena och Martin
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Älvängen
0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se


