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klippet

villa el radhus är intressant (Stockholm) . Tel: 08-29 17 21.

frågor om klippet: telefon 550 550 00
måndag 8.00-10.00

Övrigt
Efterlysning Pc-Projektor. Jag förlorade min sprillans nya Pc-Projektor
(märke Acer) den 2 november på
tunnelbanan på väg västerut mot
Hässelby. Du som tog hand om
den ombeds lämna den till Sl eller
Polisen. Hittelön utlovas. Tack på
förhand. Patric 070-531 75 04. Tel:
070-531 75 04.
Drop-in-hundkurs och Mälarö
Färskfoder! Öppen hundträning för
alla raser och åldrar. Vi bjuder på
glögg o peppisar! Special guest: Mälarö Färskfoder! Välkomna! Datum:
24/11 Tid: 11–12 Plats: Tappströmsvägen 62, Ekerö www.familjehunden.
se. Pris: 50:–. Tel: 073-703 65 51.
Röd katt efterlyses. Min katt Sigge
försvann från Alviks strand 3/9. Han
är röd sköldpaddsmönstrad med vit
svanstipp. Kastrerad, omärkt och
saknar halsband då han är innekatt.

Skygg, undviker vanligen ögonkontakt. Har du sett honom, snälla ring!
Hittelön! Tel: 070-520 70 41.
Uppdrag. Pensionär önskar uppdrag/något att göra några tim per
vecka.Öppen för förslag, combibil
ﬁnnes.Maila eller ring. tallisho@
hotmail.com Ring Anders. Tel: 070630 45 14.
Extramormor/extra storasyster.
Har du tid och energi att hämta två
glada ﬂickor i åldrarna 6 & 2 år från
förskola och skola ett par gånger
i veckan? Och tillbringa ett par
timmar med dem per gång? Om du
kan ﬁnska är det ett stort plus, inget
krav dock! 070-461 07 88.
Hämthjälp/Extramormor. Vi letar
efter någon som kan hjälpa oss
att hämta våra barn 3 & 5 år, ca
3 gånger/vecka. Vi bor i Hacksta,
Åkersberga. Ring Louise. Tel: 073- 527 39 84.

Barnvakt till 2 charmtroll! Vi söker
en barnvakt/extramormor, som
är barnkär och ansvarsfull, till
våra barn (2, 5 och 4 år) . Vi önskar
hjälp ca 5h var annan v. Ev. mer vb.
Referens önskas. Vi bor i Ensta. Ring
070-3047705, 070-932 01 87.
Söker kollega. Du ska kunna starta
eget för att kunna ta emot barn i
ditt egna hem. Privat dagbarnvårdare. Vi kommer att jobba ihop &
ge barnen en trygg, pedagogisk,
rolig tid hos oss. Du bör bo i Vinsta,
Kälvesta. Maila för info.
Världens bästa labrador letar glad
pensionär! Min underbara labradorhane Dante behöver en extra
husse/matte, gärna pensionär, som
han får vara hos när matte jobbar,
reser eller när det passar er. Jag
söker någon permanent. Dante är
3, 5 år gammal, kastrerad och är en
trofast kompis.
Undervisning. Privatundervising i
turkiska önskas. Ers enl överenskom.
Mailsvar;irrki@hotmail.com.
Grå katt efterlyses! Gandalf, grå
kastr hankatt, öronmärkt, försvann
från Uppl Väsby i sept. Vita baktassar, vita tår fram, vit ﬂäck på
bringan. Hade halsband när han försvann. Hittelön! Tel: 0738-26 68 80.

Bytes
Jätteﬁn 3: a i Abrahamsberg mot 4:
a-5:a. F: 3: a i A-berg, 70kvm. Stor
balk.& öppen spis. Stambyte-06.
Nära T-bana, Comhem. Nyren.
tvättstuga. Ö: 4: a-5:a (minst 85kvm)
i Bromma, V-ort, Solna, S-berg. Balk.,
hiss och tvättstuga i samma hus
ett Krav. Ej nedre botten. Maxhyra:
8.500:–- 08-80 80 88. Pris: 5.739:–.
Hyresvilla m.sjöutsikt bytes mot lgh.
Villa i Stavsund på Ekerö bytes mot
3–4 rok lgh i Bromma, helst utmed
12: ans spårvagn. Huset är 180 kvm
med vackra trägolv, kakelugnar,
öppen spis, vedspis, stort lantkök,
ﬂödande ljus från alla håll. Sjöutsikt.
Brygga. Trädgård. Hyra 11 500:–/
mån.0709–980222.
Lägenhetsbyte. Vi har en ﬁn
genomsgångsetta på 40 kvm med
balkong. Lgh ligger i anslutning till
Solna Stn. Hyra 2.700:–/mån. Önskas: Likvärdig Br alt Hr inom Solna
kommun. Tel: 070-352 19 22.

UB

2: a C -Sundbyberg 4700 kr / mot 3:
a el större. 2: a 60kvm med matsalsrum för 8 per. Stambytt helkaklat
badrum. Balkong i söderläge.7 min
till T-Centralen. Önskar: 3: a eller
större i C-Sbg, Solna, innerstan. Ej
rissne, Hallonbergen,Blåkulla. Även

Hyresradus Spånga bytes. Fint Hrradhus 100 kvm, 4 rok med trädgård
i lugnt ﬁnt omr mellan Spånga &
Vällingby ca 10 km från stan. Hyra
6.700:–/m. Önskas Hr-radhus eller
hyresvilla alt mycket attraktiv
hr-lgh. Min 4 rok max 8.000:–/m i
Åkersberga med omnejd. Tel: 070974 50 65.

hink á 22 lit Spolarvätska 24 x 1 lit (
Persikodoft ) Alkalisk avfettning 1 x
5 lit Säljes Privat 070-772 72 04 . Pris:
8.500:–.
Vinterkappa. Svart vinterkappa
storlek 38. Hettemarks. Något
ﬁgurskuren, sprund bak. Använd 1
gång. Säljes p.g.a felköpt storlek.
Pris: 600:–. Tel: 08-590 334 71.

Uthyres
Köpes

Säljes
Lagottovalpar. Vita & bruna valpar
efter mkt trevliga föräldrar, Hd-fria
o ögonlysta. Valparna är födda den
12 nov och levereras enligt Skk: s
regler i v 3, 2008. Tel 08-178956, .
Pris: 14.500:–. Tel: 0739-62 42 97.
4 st vinterdäck på fälg (till Ford
Scorpio) . Säljes 4 st vinterdäck
tillhörande Ford Scorpio, endast
använda ett par månader. Pris 1.000
kr. Vid intresse ring: 073-758 90 42.
Pris: 1.000:–. Tel: 08-82 87 05.
Öppen Spis Elektrolux Martin.
Elektrolux Martin. Effekt 17, 5 kw
med 7m spisrör. Väl fungerande
begagnad spis, måtten är ca: B: 90
cm D: 45 cm H: 70 cm. Röret går att
montera rakt bakåt eller rakt uppåt.
Mera info tele. Pris: 5.000:–. Tel:
073-741 62 82.
Passa på! 2 långhåriga, virvelmarsvinstjejer till salu. Gulliga och
snälla. 10 månader gamla. Pris 400:–
inkl ﬁn bur, hus, vattenﬂaska, matskål, hö, mat m.m. Ring fam Nilsson.
Pris: 400:–. Tel: 08-541 360 92.
Toyota . Corolla 1, 3 vit, 22.500 mil.
Mycket ﬁn! Pigg! Helt nya dubbdäck och sommardäck ingår. Vid
snabb affär, bra pris 16.000:–. Pris:
16.000:–. Tel: 08-541 360 92.
Textilstuvar, beg kläder. Stuvbitar,
restbitar, tillbehör.Beg kläder, broderier endel oavslutade. Fynd för dig
som syr om och designar om, jobbar
med textilskapande. Full kartong
200, pappkasse 75kr. Pris: 75:–. Tel:
08-731 83 43 .
Bra dubbade vinterdäck på plåtfälg.
185/65 R15 passar till Volvo 850
och V70. Däcken sitter på svarta
plåtfälgar, hjulsidor medföljer. mob:
070-453 41 43. Pris: 2.000:–. Tel: 085 12 41273.
Presenningstält / garage / förråd.
Presenningstält /garage / förråd
regnskydd för fordon, båt, mc
byggmaterial m.m. För balkongen
/ terassen / gården /tomten eller
fritidsstugan. Presenning med
rörstomme. Enkel montage. Tel:
073-6 58 3844.
Ett parti tvättmedel säljes. Ultratvätt 5 hink á 22 lit Kulörtvätt 4

mad bandit, jukebox,ﬂipperspel
även trasiga + vinylskivor,
Plåtleksaker,ﬁlm afﬁscher, Reklam
skyltar,cobratelefon, Skyltdocka,
raggarkläder,Godisförpackningar,v
aruautomat,Tablettaskar,cigg- automat, Cafeinredning + keramik av
Lisa Larsson. Tel: 08-580 143 13.

Fiskeprylar. Fiskespö, rullar, drag,
ﬁskekataloger köpes och hämtas
omgående. Betalar från 100 kr-3.500
kr. Tel 073-730 22 57. Pris: 3.500:–. Tel:
0737-30 22 57.
Äldre vapen m.m köpes. Äldre pistoler, svärd,hjälmar,kruthorn,gevär,m.
m köpes tel 070-779 71 12 erik. Tel:
08-29 98 26.
Bil köpes. från -90 till -05. Allt av intresse, små def fel ej hinder. Kontant
betalning. Även långmilare, taxi o
företagsbilar. Ring så är din bil såld!
Tel: 076-265 08 87.
Herrarmbandsur. och ﬁckur i guld
samt guldföremål, silversaker t.ex
ljusstakar, dosor, bestick m.m.
Oljemålningar, äkta mattor, äldre
möbler samt gamla leksaker och
kristallkronor samt speglar. Tel:
08- 6585943.
Herrarmbandsur. och ﬁckur i guld
samt guldföremål, silversaker t.ex
ljusstakar, dosor, bestick m.m.
Oljemålningar, äkta mattor, äldre
möbler samt gamla leksaker och
kristallkronor samt speglar. Tel:
08- 6585943.
Äldre vapen m.m köpes . Äldre
pistoler, gevär , hjälmar,kruthorn,
svärd.m.m tel 070-779 71 12 erik. Tel:
08-29 98 26.
Alla bilar köpes! Allt av intresse från
-01 och uppåt. Ring så är den såld!
Taxi, skåp, diesel, Tdi, Cdi, extra för
diesel. Även kväll och helg. Tel: 073694 10 03.
Böcker köpes. I första hand faktaböcker, t.ex historia, konsthantverk,
ﬁlosoﬁ, new age, religion, konst,
natur, m.m. Även skinnband och
skönlitteratur köpes. Gärna större
partier. Tel: 08-19 43 70.
LLeksaker, vindsröjning. Allt inom
äldre leksaker, instrument, stereo.
Vinds- o förrådsröjning utföres. Vi
betalar kontant. Tel: 0707-22 00 99.
Herrarmbandsur. och ﬁckur i guld
samt guldföremål, silversaker t.ex
ljusstakar, dosor, bestick m.m.
Oljemålningar, äkta mattor, äldre
möbler samt gamla leksaker och
kristallkronor samt speglar. Tel:
08- 6585943.
50-Tals kuriosa allt av intresse. Enar-

Lagerlokal nära Solna C uthyres.
Lokalen ligger i källarplan med egen
ingång från gatan. Vattenkran med
golvbrunn samt eluttag ﬁnns, Yta
ca 45 mÂ2 Hyra: 2930 kr/mån exkl.
moms och fastigh.skatt. Omgående
tillträde Ring eller maila: Anders
070-856 37 36 info@ekstaven.com .
Uthyres. Rindö-Villa uthyres 2–5
år, 5 rok, stor uppv fruktträdgård i
lungt omr. Camilla. Pris: 8.500:–. Tel:
070-303 30 13.
Garageplats. personblisgarage. för
vinteruppställning en kallgarage med El. Pris: 550:–. Tel: 076893 44 20.

Önskas hyra
Lägenhet sökes! 27-årig tjej
från Tyresö söker lägenhet att
hyra under längre period, minst
5 månader. Arbetar som resesäljare för Ving samtidigt som jag
studerar till marknadsförare på
Sälj&Marknadshögskolan. Seriös
tjej! Fast inkomst. Allt av intresse!
Hör av er! Pris: 4.000:–. Tel: 070715 81 26.
1: a eller rum med egen ingång.
Skötsam kvinna rök- och spritfri
med fast inkomst önskar hyra
1: a eller rum med egen ingång
(Stockholmsområdet) . Margareta,
0709-58 80 65. Pris: 4.000:–. Tel:
0709-5 88 065.
1: a sökes av lugn och skötsam tjej.
Hej! Jag önskar hyra en etta för
längre eller kortare tid i Stockholm,
helst västerort. Jag är en ambitiös,
skötsam och ärligt sinnad person.
Jag kommer från Gävle och ska
arbeta i Stockholm under längre
tid framöver. Vänliga hälsningar
Emelie. Tel: 0730-57 11 42.
Garage Önskas Hyra. Ett garage
i närheten av Spånga/Bromsten
önskas hyra en längre period. Tel:
073-612 22 88.
1: a sökes av ung landskapsarkitekt. Skötsam kille på 24år söker
omöblerad 1: a omgående. Gärna
centralt läge lr med goda kommunikationer. Arbetar på arkitektkontor
i innerstan. Djur- och rökfri och
med goda referenser. Svar via mail
till: andreas.lark@gmail.com. Pris:
4.500:–. Tel: 0730-47 03 89.

