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familj
På familj uppmärksammar vi
högtidsdagar och nyfödda,
grattis och i mån av plats.
Anonyma bidrag införes ej.
Skicka in ditt bidrag på
www.mitti.se

födda
(klicka på familj - familjesidan)
senast tre veckor före önskad
publicering. Bifoga eventuell
bild. Frågor besvaras torsdagar
kl 13–16 på tel: 550 554 25

Välkommen vår älskade Nellie!
Den 4 september föddes vår
prinsessa, hon vägde 4220 g och
var 55 cm lång. Stolta föräldrar
är Peter Stomberg och Elisabeth
Ek.

grattis

Våran tjej,
Matilda Rudtoft, fyller 9
år den 21/11.
Vi älskar dig
från mamma,
pappa, Viktor
och Anton.

Den 21/11
fyller våran
underbara
son Leon 2 år!
Grattis hjärtat!
Önskar
mamma Petra
och pappa
Kalid.

Grattis på
3-årsdagen
24/11. Vår lilla
tuffing många
kramar från
farmor och
farfar.

Grattis till
Erik som blivit
6 år! Puss
från Mamma,
Pappa och
storebror
Adam.

Vår lilla tjej
fyller 6 år den
27/11! Grattis
Felicia önskar
mamma och
pappa!

Den 24/10 ﬁck Emma Åkerberg
och Kent Yltin från Upplands
Väsby sonen Malte. Han föddes
på DS och vägde 2790 g och var
47 cm lång. Storasyster Majken
är med på bilden.

Vi vill gratta
vår älskling
Jesse på 1årsdagen den
29/11. Pussar
mamma och
pappa.
Liten blir stor,
vår Janne
fyller 40 år
den 25/11.
Grattar gör
mamma och
pappa samt
bröder och
syster med
familj.

Anna och Stig Björne från
Sollentuna ﬁck den 18 oktober
sonen Carl Björne. Han föddes
på Danderyds sjukhus och vägde
3235 gram och var 49 cm lång.
Stolt storasyster är Fanny.

Elin Norén och Fredrik Mates
från Upplands Väsby ﬁck den 14
september dottern Cajsa. Hon
föddes på KS i Solna och vägde
3960 gram och var 52 cm lång.
Med på bild är Casper.

Isabell Eisner
fyllde 1 år den
9/11. Grattis
älskling önskar mamma
och pappa.

Grattis kära

Gino

UB

Johanna fyller
7 år den 2/12.
Grattis önskar
mamma,
pappa och
storasyster.

på din 3-årsdag den
2/12
önskar mamma och
pappa

Jörgen Almqvist och Madeleine
Lönneman från Sollentuna ﬁck
den 22 oktober sonen Edvin.
Han föddes på Danderyds
sjukhus och vägde 4320 gram
och var 51 cm lång.

dödsfall
● Kungsängen-Västra Ryd
Herbert Lagman född 1916
Kjell Lundin född 1942

Mia och Jocke Mattes från Järfälla ﬁck den 23 september sonen
Malte. Han föddes på KS i Solna och vägde 2930 gram och var 49 cm.
med på bild är Albin, snart 3 år.

