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familj

köp & sälj
Annonsera i lokaltidningen och
på nätet www.mitti.se

Alla bilder ﬁnns på www.mitti.se
På familj uppmärksammar vi högtidsdagar och nyfödda
gratis. Anonyma bidrag införes ej. Nu visar vi alla bilder
på mitti.se där du även kan lämna ditt bidrag.

Veronica BjuhrReisig, Ekerö
fyller 15 år den
4/10. Mormor
och morfar
gratulerar med
stor kram.

Annonsera i lokaltidningen
och på nätet www.mitti.se
telefon 550 550 00

Alla annonser ﬁnns på www.mitti.se
På hemsidan ﬁnns också all information för att skriva in
och boka annonser. På mitti.se ﬁnner du privatannonser
från hela storstockholmsområdet. Just nu
annonserar du gratis på mitti.se.

Bilder till tidningen vill vi ha senast 3 veckor
innan önskad publicering. Frågor besvaras på
torsdagar kl 13-16 på tel: 550 554 25

Fordon
Bilar

dödsfall
● Spånga
Märit Sigrid Elisabet Olsson
född 1912
Karl Gunnar Wiktor Nordling
född 1924
Paziraei Daryaei född 1929
Mona Carde född 1951

Sökes
Obs! ! Bil Köpes 92–05
Vi söker en bil årsm.92–05 allt av
intr.rost eller lite def.ej hinder
tacksam för alla förslag äv minibuss,
skåp,taxi m.m Ring! Just du kanske
har bilen vi söker 08-642 33 13 mob.
nr 0700-22 18 28.

Grattis vår
lilla solstråle
Alva som
fyller 1 år den
3/10! Många
pussar och
kramar önskar
mamma och
pappa.
Charlotte och Stephan Gullberg
från Hjulsta ﬁck den 6 september
dottern Adina. Hon föddes på
Danderyds sjukhus och vägde
4150 g och var 52 cm lång.

Äldre bilar köpes!
Alla märken av intresse.Årsm: 92–02.
Små fel, lite rost inga problem,
meckar själv.Snabb och kontant affär! ! ! Ring, även kvällar och helger.
Mvh Werner.
Tel: 08-25 26 82, 073-916 63 15.
Bil köpes, Allt av intresse
Händig kille köper din bil, oavsett
märke. Gärna årsm 93–04. Lite rost/
defekt, inga hinder. Snabb & trevlig
affär. Även kvällar & helger. Mvh:
Emil Johansson.
Tel: 073-956 04 27, 073-956 04 27.

Tel: 070-739 53 53.
3a mot 2a
F: 3a 75m3 5.523/m i Huvudsta,
duchrum med sjöstenskakel plats
för liten tvättmaskin. Kök med
sjöstenskakel, teakbänkar, nymålat.
Nya golv, balkong, tvättstuga i huset. Ö: 2a ca 60 m3 max 4.500/m endast i Solna/Sundbyberg.08–277327
Bi el Pe.
Lägenhetsbyte!
Önskar hyreslägenhet, etta eller
tvåa i Upplands Väsby. Erbjuder trea
i Enskededalen på 87 kvm, med hyra
på 6500 kr. T-bana Sandsborg 100 m.
Ombildning till bostadsrätt pågår.
Tel: 08-659 66 98.
2: a Sbg bytes mot större.
2: a (63 kvm) centrala Sbg bytes mot
större i samma omr. alt. Storskogen.
Lägenheten är stambytt. Vån 5 av
6. Ny säkerhetsdörr, kyl/frys, spis,
badkar. Balkong, hiss, klk, burspråk.
Samtl ytskikt i bra skick. Hyra 5.625:–
Tel. 08-827485, 0709-82 70 26.

Sökes

För hemmet
Antikt - konst
Sökes

Nu har Ronja blivit storasyster!
Sussi Marwick och Johnny Persson från Järfälla ﬁck den 7 september sonen Kevin. Han föddes
på Danderyds sjukhus och vägde
3155 g och var 49 cm lång.

Herrarmbadsur
Herrarmbandsur och ﬁckur i guld,
guldföremål, silversaker t.ex ljusstakar dosor bestick mm. kristallkronor,
speglar, äldre möbler, oljemålningar, äkta mattor, gamla leksaker,
08-714 91 99 eller 070-417 66 07.
Hela hem
Hela eller delar av hela hem Utför
även ﬂyttnigar av mycket Erfarna
ﬂyttkillar. Även städning Med garanti. 0734-22 33 09 070-417 66 07.
08-658 59 43 .
Äldre vapen , prydnadssaker
Köpes sekretär , kristallkron
a,lampor,porslin,tavlor skåp ,
golvur,klockor,speglar m.m betalar
bra tel 08-29 98 26 eller 070-779 71 12
erik.
Äldre och antika möbler
Tavlor, kristallkronor, speglar,
klockor, prydnadsföremål.mm Även
renoveringobjekt. Köpes kontant.
Ring dag och kvällstid. 08-/376450.

Möbler - heminredning
Erbjudes
Kom till vår husloppis
Välkommen till vår Husloppis. Vi
säljer allt: husgeråd, möbler, mattor,
kuriosa, böcker, bildelar, verktyg,
mm. Lördag 27e och söndag 28e
mellan klockan 10–16. Adress: Jupitervägen 14, Skälby Järfälla.
Tel: 08-38 82 50.
Dux fotöljer
2 st. Dux snurrfotöljer grå/grön
plysch.
Tel: 08-755 37 37.

Bostad
Lägenheter
Erbjudes
Brf Lägenhet säljes
Ljus och välplanerad 2: a 55kv på
bv, Engelbrekts väg 73g, Sollentuna.
Stor ﬁn altan med kvällssol. Säljes
till högstbjudande. Ring för visning .
Tel: 070-672 24 22.

Bytes

TR

Charmig Hr-3.a mot förslag
Abrahamsberg b.40, 64 kvm Stamb
bad 07, fräsch med s-balkong, ö spis,
säk-dörr. Hyra 5608. 5 min t skola,
affärer,rest o t-bana. Bytes mot Hr/
Br eller hus till salu: minst 2, 5 rok
med uteplats/terass/tomt förslag
barnv omr V/S/N-Ort. Tel e 18 .
Tel: 08-26 05 65.
1: a söker 3–4 rok
Sökes: 3–4 rok, balkong, gärna öppen spis, ej nb i en välskött fastighet
i centrala Solna, Sbg, Bromma,
Gärdet eller förslag. Renovering
ingen hinder. Finnes: 1: a (övernattningslgh) i Mariehäll. Flyttbidrag
utgår. Seriösa svar tack.

Hyra lägenhet !
Under tiden för ett stambyte på
Eskadervägen i Näsbypark vecka
44–50 söker jag och mina småpojkar
i skolålder ett temporärt boende i
direkt anslutning till Näsby Parks
Centrum. Lägenhet och hus är av
intresse. Ta kontakt kvällstid efter
kl 18. Tack !
Tel: 073-408 28 63, 073-408 28 63.
3: a Sundbyberg / Lötsjön
Nyproduktion säljes till nettopris
pga ändrade förhållanden. Parkläge,
solig 3: a, 3: e vån. med söderbalkong
med fri utsikt. Tillträde 1 nov. Parkeringsplats tillhör lägenheten.
Tel: 070-890 73 39.
Hr nynäshamn bytes
Finnes: Hyrestvåa i Nynäshamn
56m2 4.722:–/mån i lugnt område
ett stenkast från centrum, pendel,
vatten och färjor. ”Sjöglimt” från
balkong. Önskas: 1, 5–2: a närmare
Stockholm med hyffsade kommunikationer.
Tel: 0737-28 60 76.

Utland
Erbjudes
Utland
Vill du bli delägare i ett gammalt
franskt hus i en liten by söder om
Carcassonne? Sociala och händiga personer personer söks. Pris:
250.000–300.000 kr. 070-403 89 07 .

Elektronik
Datorer
Erbjudes
DataService I solna & Tryck
Reparerar Pc datorer, servar,
uppgraderar, installerar hård och
mjukvaror för företag & privatp.
Gratis felsökning vid inlämning på
vår verkstad. Fasta priser.Krysshammarv.36. Tel: 82 94 33 Öppet M-F.
10–18.Lunch 12–13. Även trycksaksproduktion.
Tel: 070-869 03 46, 070-869 03 46.

Fritid - hobby
Böcker - studentlitteratur
Sökes
Fakta-Böcker
I första hand faktaböcker, t.ex. historia, konsthantverk, religion, ﬁlosoﬁ, konst, natur, m.m. Gärna större
partier, både gammalt och nytt.
Även skinnband och skönlitteratur
köpes. Ej ren studentlitteratur! .
Tel: 08-19 43 70.

Hundar - katter
Sökes
Efterlysning
Grå honkatt bortsprungen från Märsta. Eventuellt på väg mot Sollentuna. Hittelön 500 kr. 070-751 40 70.
Gul hankatt bortsprungen

Tasse försvann i Bromma Kyrkaområdet 8 augusti. Tasse är en lejongul hankatt med bärnstensgula
ögon, vit hals, mage & tassar, samt
en vit ﬂäck på höger sida om nosen.
Upplysningar om Tasse mottages
tacksamt!
Tel: 08-87 37 83, 0707-90 73 01.

Erbjudes
Mycket saknad katt!
Stuart, röd/vit hankatt med sned
svans som ligger böjd över vänster
sida samt en svart ﬂäck på vä: sida.
Försvann den 2/9–08 från Upplands
Väsby. Snälla om du vet ngt, ring
mig! Hittelön!
Tel: 070-220 77 53, 070-220 77 53.

Djur
Erbjudes
Papillonvalpar
2 tikar+ 1 hane. F. 17/7–08, merit.
föräl. mamman från Amerika. Bes-,
vacc,chip. Lev.klara omg. Allt enl.skk
regl. Tel. 0762-48 93 91 Anki.

Jakt - ﬁske
Sökes
Fiskeprylar
Allt sorts ﬁskeutrustning köpes,
gammalt som nytt. Rullar, drag,
spön, ﬂugﬁske, napp och nytt,
övriga kataloger och tillbehör. Priset
kommer vi överens om. Hämtas
omgående! Tel: 073-730 22 57 .
Fiskerullar å tillbehör
Äldre ﬁskerullar, typ record, Arjon,
River Pebeco och ambassadeur,
Flugﬁske, Spön, drag och napp och
nytt köpes. Och övriga tillbehör.
Ring omgående Priset kommer vi
överens om. Hämtas omgående. Tel:
070-88 95 646 - 08-570 352 22.

Affärsverksamhet
Lokaler - fastigheter
Sökes
Liten lokal sökes
Liten lokal i Solna sökes för enskild
ﬁrma. I bostadsrättsfastighet,
hyresfastighet eller villa. 15–30
kvm. Helst på eller i närheten av
Råsundavägen eller Solna centrum.
Källarlokal ok, toalett ett måste,
pentry ett plus. Dela lokal är.

Erbjudes
Fin lokal överlåtes!
Heavenly Ink Tattoo ska byta lokal!
Vi ﬂyttar närmare centrum och
överlåter nu vår lokal på Storängsvägen 15. Kontakta Jens för vidare
information på 08-540 691 01 el.
jens@heavenlyink.se Vi kan även
tänka oss att hyra ut den.

Övrigt
Övrigt
Erbjudes
Dagmamma ﬁnnes i Vinsta
Dagmamma söker nya dagbarn i
åldrarna 1–5 år till min barngrupp
i Vinsta-Vällingby, kontakta Ella på
tel.0762–338167.

Sökes
Barnpassning
Vi söker ”barnﬂicka” som kan hämta
våra två pojkar, 1 resp. 3 år, på dagis
1–2 ggr per vecka. Vi bor i Södra
Ängby. Svar via email till snelkille@
hotmail.com.
Tel: 08-656 15 40.
Hundvakt öns i Abrahamsberg
Behöver hjälp av dagmatte/husse
1–2 dagar i veckan med Theodor,
6-årig Flat Coated Retrivier. Fungerar bra med andra hundar. Ring så
berättar jag mer! Ersättning enl ök
Anne-Lie 0703-23 52 52.
Städhjälp till hem i Nälsta
Kanske ca 4 timmar/vecka, 2ggr/
månad eller vad som skulle passa
dig. Du behövs! Ring 08-733 00 78
eller 070-543 29 59.
Flyttloppis
Hjälp oss att få bort det vi ej ska ta
med i ﬂytten. Allt från leksaker verktyg tjejcykel kläder möbler och div.
prydnadssaker m.m. Plats Bromsbodavägen 7, ”Gröna gårdens lokal”
i Upplands Väsby Datum Söndagen
den 5 oktober från klockan 10.00 .
Tel: 0709-64 04 05.
Drive-in-Loppis på turné
Helgerna 13–14 sep & 4–5 okt
kl.12–16 åker Täbyloppis på turné
till Roslagsstoppet (E18 mot Ntälje, 3.5 mil fr Sthlm) Sälj själv
eller fynda! Vill du sälja själv kostar
det100 kr. www.tabylopppis.com
076-896 63 70 Obs: Ingen loppis i
Täby dessa helger.

