
ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 
 

KÖPES

Bilar köpes 500-50 000kr. 
Allt av intresse, även husvagn. 
Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0732-49 85 16
el. 0737-42 90 92

Bil köpes 95-10, allt av 
intresse. Mindre defekter, ej 
hinder. Ring för snabb smidig 
affär. Hämtas
tel. 0764-19 27 43

Barnfamilj söker fristående 
villa eller gård i Nödinge. Minst 
4 rok, gärna stor biarea/tomt. 
Inflytt flexibel. Ring Jan och 
Therese.
tel. 070-65 83 675

SÄLJES

Billiga beg. vinterdäck till bilar. 
Dina gamla i byte? Även fälgar 
och sommardäck. Jag balanse-
rar med. Privat. 
tel. 0709-22 95 82

Dubbade vinterdäck. MB 300 
123-kaross -90. 600:-
tel. 0303-96 508
el. 0707-21 14 65

Rörstrands jultallrik 1968 +69, 
2000:-. Molions cykel, 500:-
tel. 0520-66 81 14
el. 0322 - 11 823

Ö HYRA

Mindre bostad önskas hyra. 
Gärna lantligt.
tel. 0768-15 74 90

SÖKES

Sökes garage/lokal ca 25kvm. 
Renovering av möbler / ej sprut-
lack.
tel. 0738-70 27 96

Hundvan person som kan 
tänkas att gå ut med våran 
Boxer några gånger i veckan 

vid luchtid. Vi finns i Nol. Ersätt-
ning diskuteras vid överenskom-
melse.
tel. 0706-10 16 96
Lotta o Niklas

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Starkman åtager sig att 
utföra; snöskottning, flytta 
möbler, flyttstädning, trädgårds-
göremål, handgrävning. Detta 
till förmånligt pris. Var god att 
spara annonsen.
tel. 0760-99 88 16

Texta tydligt:
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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Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden.
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Datorhjälp på plats. Virussa-
nering, uppkoppling till inter-
net,
installation av programvara,
seg dator eller totalkrasch,
ominstallation, utbildning,
optimering av hårddisk.
tel. 076-245 33 44 Tomas
www.datatomas.se

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

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bil köpes. 95-08. Allt av 
intresse. Mindre defekter ej 
hinder. ring för snabb smidig 
affär. 
tel. 0762-06 62 58

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
Dräneringar. Trädfällning, 
Beskärning av Träd o Buskar.
Nyanläggning och Höststäd av 
Er Trädgård.

tel. 0768-81 60 10

Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50%
Bygg, måleri,tapetsering, golv, 
el-behörighet, städ, trädgård 
m.m. Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Alafors Brodyr & Design
Maskinbrodyr utföres på det 
mesta av textil och ger en håll-
bar och elegant märkning. 
Kläder, hästtäcken, väskor, 
kepsar, handdukar, gardiner, 
dopklänningar mm. Stort utbud 
av brodyrmönster och typsnitt 
finns eller kom egen logga eller 
design. Vi servar både företag, 
föreningar och privatpersoner. 
Besök vår hemsida för utbud 
och mer information.
www.alaforsbrodyr.se
info@alaforsbrodyr.se
Tel. 0722-02 06 07

Vi utför service / reparatio-
ner på din bil.
Montering & balansering – Hjul-
skifte – Däckförvaring - Kam-
remsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181

Allt inom trädfällning och 
undanröjning. Stort som smått.
Låga priser.
F-skatt & försäkring.
tel. 0765-76 17 29

Håll din hund frisk!
Lödöse hundcenter. Diplome-
rad hundfysioterapeut. Vi erbju-
der hundmassage, rehabili-
tering och friskvård. Försälj-
ning av dynor, koppel och selar 
mm. Den perfekta julklappen till 
hundägaren? Presentkort. Mer 
information: 
www.lodosehundcenter.se
eller ring
tel. 0703-09 67 76 Anette

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.

tjänstertjännnssstttteeerrrrrr

Axel 1 år
Grattis våran lille prins.
Grattis mamma Rosita 
som fyller några år till.
Kramar från Farmor & 

Farfar tillika svärföräldrar

Vår älskade
Erika

11 år den 14/1-12
Ett jättegrattis önskar

Mamma & Pappa

Grattis
Tilda

på 9-årsdagen
den 9 januari

Många kramar från
Mormor & Morfar

Grattis på födelsedagen 
den 11 januari önskar

Herrmiddagskompisarna

Vill gratulera våran pappa 
Alf Jigfelt

 som fyller 90 år den 16 jan.
Han firar sin dag den 15 jan 
på Vikadamm efter kl 14.00. 

Vi som grattar är barn, 
barnbarn, barnbarnsbarn och 

makan Maj-Britt.

Grattis Monica
på 50-årsdagen!

Önskar
Robin, Pepsi
Erik, Emmie

Elina & Niklas

Grattis till båda våra tjejer
på eran gemensamma 
födelsedag den 8/1. 

Amelie 24 år och Saga 1 år.
Kramar från pappa Andreas 

och mormor Ninni

Grattis
Isabella 10 år 6/1 -2012
Tilde 6 år 24/1 -2012

önskar Mormor & Morfar

Grattis Yousif önskar din 
älsklingsmamma och 

dottern Batol, mormor, 
morfar, morbröderna Anass 
och Haydar, moster Hadeel 

och hennes dotter Aja. 
Vi älskar dig!

Födda

Babylycka 1
2 Nov fick Lisa och Peter en 
liten Hedda på SÖS, lilla-
syster till Walter och Elsa 
önskar Mormor & Bengt i 

Grunne

Babylycka 2
20 Nov på morgonen fick 
Karin och Tommy en liten 
Alicia på Mölndals BB,

 lillasyster till Alvin önskar 
Morfar & Margareta i Grunne

Babylycka 3
20 Nov på kvällen fick Sara 

och Magnus en liten 
Emma på Danderyds BB,
 lillasyster till Sofia önskar 
Mormor & Bengt i Grunne

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Elvy Särholm

till alla våra gäster som till-
sammans med oss i många 
år firat nyår i Hålanda byg-
degård och tack också för de 
vackra blommorna.

Festkommitén

Tack

Veckans ris 
Till dig som tog min lyckta 
som var placerad utanför 
min bostad i Trollevik

"Besviken"

Veckans ros 
Tusen rosor till 2 av mina 
kunder tisdagen den 27/ 12 
och personalen på Team 
Sportia, som tack för all 
hjälp jag fick när jag skadade 
mig.

Kristiina på Nols färg
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