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träffen

ring telefon 0939-105 31 86
samtalet kostar 9,60 kr/min.

● Män söker Kvinnor
Endast ett urval av annonserna publiceras, resten ﬁnns tilgängliga i en
röstbrevlåda med hjälp av telefon. Samtalet kostar 9,60 kr/min.
När du ringer kan du välja:
1) Annonsera.
2)Lyssna på inspelade/svara på publicerade, inspelade annonser.
3) Lyssna av svar på din egen annons.
4) Information.
Du som vill annonsera
Skriv manus: Ring 0939-105 31 86 (9,60 kr/min). Du måsta ha knapptelefon
med tonval. En röst instruerar dig. Du tildelas ett annonsnummer och en
kod. Skriv ned koderna! Manusstop tisdag veckan före publicering.
Du som vill svara
Skriv manus: Ring 0939-105 31 86 (9,60 kr/min). Du måsta ha knapptelefon
med tonval. Du har 30 sekunder på dig att tala in ett meddelande till den
som annonserat. Du kan tala in svar tisdag, utgivningsveckan till söndag
veckan därpå. Du kan endast svara via telefon.
Obs! Vi förbehåller oss rätten att ta bort osedliga annonser.

Hejsan! Lång, fräsch, trevlig kille i
Sthlm, 37 år, söker tjej 18-35 år för kramiga träffar i vintermörkret. Hoppas
vi hörs! Kram Lennie
25786
Jag är en man på 49 år med mycket
bestämd läggning. Jag söker på detta
viset en rar o snäll ﬂickvän för ett
seriöst förhållande. Vi börjar ute med
en ﬁka.
25767
Jag söker en välutrustad kvinna för
mysiga träffar. Din ålder o nationalitet saknar betydelse. Jag är en mycket ungdomlig 41-årig kille. Är blond,
smal o vältränad.
25770
Ja hejsan! Jag söker en tjej/kvinna,
yngre/äldre än mig för mysiga träffar.
Jag är en mycket ungdomlig 41-årig
kille, blond, smal, vältränad, lugn o
snäll m.m.
25780
Hej! Här ﬁnns en kille på 55 år, 175/79,
jag står med bägge fötterna på jorden, har både humor o humör, gillar
inte stress. Bor lite lantligt utanför
Södertälje.
25783
Jag söker en tjej/kvinna för mysiga
träffar. Du kan vara yngre/äldre än
mig. Jag är en mycket ungdomlig 41årig kille. Jag är blond, smal o vältränad.
25785

● Kvinnor söker Män
Ungdomlig kvinna 50 år söker man
utan barn, 50-60 år, för familjebildning. Djurvän, har katt. Intr. hälsolära, lite konst, promenader, lite
motion.
25762
Jag är en änka 75+ som söker en äldre,
rök o spritfri man/manlig vän. Allmänna intressen o som liksom jag
bor i norrort.
25764

SH

Hej! Jag är kvinna 50 år, rund, ganska
lättsam, lojal, jag arbetar men har

många intressen. Har inga barn men
det får du gärna ha. Söker seriöst förhållande.
25769
Hej! Jag är en utländsk kvinna 40 år,
ensamstående. Jag söker en svensk
man för ett fast förhållande. Du är
vegetarian o spritfri.
25781
Kvinnlig kattägare i rullstol söker
ärlig o öppen man 60+ med stor portion humor.
25782
Ja hejsan! Jag är en snygg, trevlig o
mycket snäll 55-årig tjej från Europa,
söker seriöst förhållande. Du ska vara
ärlig, kärleksfull med gott hjärta o
icke-rökare.
25787
Hej! Jag söker en man 47-57 år. Intr.
friluftsliv, utförsåkning, segling o kultur. Hör av dig.
25788
Jag söker en man 35-49 år, gärna
med akademisk utbildning. Du ska
ha ordnad ekonomi o gärna boende
i norrort eller i stan, gärna bra utseende, ca 180-190 cm lång.
25790

● Män söker Män
35-årig kille, bruna ögon, söker överviktig man 55 o uppåt.
25765
Hej! Jag är en aktiv man, invandrare,
snäll, 39 år. Söker en kille, transexuell,
gärna klä sig i kvinnokläder. Jag heter
Hossein.
25776
Hej! Jag är en man 55 år gammal.
Söker man 55-75 för trevliga träffar.
Hejdå
25789

● Vänner
Ja hej! Jag är en 56-årig kvinna, boende i Järfälla. Söker er som tycker om
hundar, som jobbar med djur på olika
sätt, på bra sätt, på djurklinik eller
annat sätt.
25768

