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familj

i lokaltidningen och på nätet
www.mitti.se

Alla bilder ﬁnns på www.mitti.se

SH

På familj uppmärksammar vi högtidsdagar och
nyfödda, gratis och i mån av plats. Anonyma
bidrag införes ej. Nu visar vi alla bilder på mitti.se
där du även lämnar ditt bidrag. Familjebilder för
tidningen vill vi ha senast tre veckor före önskad
publicering. Frågor besvaras på torsdagar kl.13-16
på tel: 550 554 25.

Grattis Arvin
som fyller 4 år
den 15/2. Kramar från din
syster Arina,
din bror Aram,
mamma och
pappa.

Ett jättegrattis
till ”Masen” Rainer
Marsnäs från
Skarpnäck på
60-årsdagen
28/2 önskar
Julta och Alex
med stor kram.

Vi vill gratta
vår Jesper
som fyller 7 år
den 23/2! Vi
älskar dig så
mycket hjärtat!
Mamma,
Anders och
Kalle.

Stort grattis till
vår pappa som
den 22/2 fyller
80 år! Kram
från Yasmine,
Isabel, Sunil,
Neena, Josephine, Olivia,
Kian och
Bruno.

Grattis Oliver!
Nu fyller du 3
år den 23/2.
Mängder av
pussar och
kramar från
mamma,
pappa och
Kiara.

Vårt bustroll
Rasmus fyller
2 år den 20/2.
Ett stort grattis
till dig kramar
från mamma,
pappa, Max
och Amanda.

Stort grattis
önskar vi vår
härliga tjej Wilma Löfstedt på
sin 10-årsdag.
Mamma och
pappa.

Många grattis
till min lillasyster på hennes
50-årsdg 19/2.
Tjejligan vill
också gratta
”Golilla”. Puss
och kram
från Kicki och
gänget.

Grattis Nellie på din
4-årsdag den
6/3. Önskar
mormor och
morfar.

Grattis
Magda på din
6-årsdag den
5/3. Kramar
mormor och
morfar.
Vår solstråle
fyller 5 år
den 18/2 och
för det vill vi
hurra! Hoppas
du får en härlig
dag! Kram från
mmma, pappa
och lillsyrran
Alice!

Tomas Ekebohm och Zara Jonsson från Trångsund ﬁck den
12/1-08 sonen Texas. Han föddes på KS i Huddinge och vägde
3030 g och va 46 cm lång, och
Bajare så klart.
Nu har Ellioth äntligen kommit
till världen! Han kom den 28/10
på Huddinge sjukhus, vägde
5390 g och va 54 cm lång. Kramar mamma, pappa och Goliath.

Vår lilla Nova föddes på Huddinge sjukhus den 21 november
2007. Hon var då 50cm lång och
vägde 3485g. Välkommen till
världen! Vi älskar dig! Jonna och
Jimmy.

Kram till vår
Alva, som
fyller 8 år
21/2 från
Ella, mamma,
pappa, mormor, Johanna,
Joseﬁne,
Mathilda, släkt
och vänner.

Grattis Lorin
Caliskan på 3årsdagen den
28/2 önskar
Carina och
Börje.

Välkommen Lily! Hanna Sjöholm
och Artur Ginszt har äntligen fått
sin lilla prinsessa! Lily Ginszt föddes på DS den 22 januari 2008
kl 10:07, 47 cm och 3750 gram.
Farmor, farfar och farbror Patrik
gratulerar.

Äntligen har vår lillasyster
kommit! Mira föddes på HS,
07-06-24, vikt 3445 g, 50 cm
lång. Stolta systrar är Yazmina
och Milou. Madeleine och Lenny
Tunedal från Mälarhöjden.
Äntligen kom ”Alice bebis” ut
och hon blev storasyster. Emma
föddes 26/12 på SÖS, hon vägde
2405 g och var 45 cm lång. Glada
och stolta föräldrar Marie Nybom, Kenneth Mattsson samt
storasyster Ida. Tack för all hjälp!

Martin och Soﬁe Klintefelt från
Bandhagen ﬁck den 14/12 2007
dottern Alice.
Hon föddes på Södertälje
sjukhus och var 53 cm lång samt
vägde 4140 gram.

Älskling! Äntligen är vår älskade
son här. Gustav föddes på SÖS
den 3 jan 2008 kl 19:07. Puss
på dig vår underbara prins från
mamma Cecilia och pappa Roger.

Tina Jonsson och Miguel Paquez
från Åkersberga ﬁck den 29
januari en son. Han föddes på
Danderyds sjukhus och vägde
4251 gram och var 51 cm lång.

