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träffen

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

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.

● Män söker Kvinnor
Hej! Här ﬁnns en trevlig, rökfri, snäll
kille. 55+, 176 cm, Gillar ﬁlm, musik
och datorer. Gärna bil-semester.
Finns i västerort. Din ålder eller
utseende mindre viktigt, bara vi
trivs tillsammans.
26257
Hej! Jag är en trevlig svensk kille

Svensk kille 43, söker svensk tjej
20–55, kraftig med former. Helst
barnfri som jag, vi börjar med
vänskap men söker tvåsamhet. Jag
är normalbyggd med allmänna
intressen. Seriösa svar.
26249

Jag söker en barnfri tjej 23–38 år.
Jag är en blond, smal 41 årig mycket
ungdomlig idrottskille, snäll,
trevlig, ärlig, öppen singel. Gillar att
hålla mig i form.
26201

Ja hej, här ﬁnns en sympatisk,
välbevarad kille på 40 år. Är seriös,
ärlig, egen företagare, bra fysik..
Gillar fart och ﬂäkt. Vill träffa tjej
som vill satsa framåt.
26220

Ja hejsan, ﬁnns någon som kan tänka en 65 årig kvinna med liten hund.
Lugn och stabil, inga problem, lever
vardagligt liv, men saknar dig. Hoppas på seriösa svar.
26237

Hej, här har ni en trevlig kille på
50 år som söker en trevlig tjej för
mysiga träffar. Bor i Bromma. Hör
av dig! Puss o kram. Hej.
26248

Fräsch man på 40 år med stil. Trevlig, snäll, kärleksfull. Söker trevlig,
kvinnlig kvinna för träffar. Hoppas
vi hörs..Hej då, ring mig.
26203

Ja hej, är en ungdomlig kille på 42
år 182 lång, 82 kg, med bra yttre och
inre egenskaper, Singel som tröttnat på krogen. Vill träffa fräsch och
go tjej som vill bli bortskämd.
26221

Ungdomlig polsk-svensk kvinna
60+ med kulturella intressen, promenader, resor, kan några språk, vill
ha varaktigt förhållande. Längtar.
Hoppas vi hörs
26196

En trevlig, 42 årig man med bra
utseende, ordnad ekonomi och
allmänna intressen. Söker vanlig,
trevlig, kurvig kvinna, 45+ gärna
invandrarbakgrund, för relation.
26205

● Kvinnor söker Män

Kvinna 61, önskar träffa snäll, ärlig
man 55–65, rökfri, allmänna intressen. Bättre att vara två. Hoppas
du vill möta våren med mig, bor i
söderort.
26197

Jag är en snäll, trevlig, medelålders man som vill lämna hem och
snickarboa i ibland för en kvinnlig
vän i viken. Kanske just du känner
likadant?
26247
Hejsan. Är en undergiven man 49 år,
som söker en dominant kvinna för
långvarigt och seriöst förhållande.
Ålder och utseende ointressant. Hej.
26240

på 46 år som söker en kvinna över
50 år för träffar på dagtid. Jag vill
skämma bort dig. Hör av dig! Kram.
26253

Gift man 60+ söker fördomsfri kvinna, gärna bunden för vänskapsrelation, träffar och ha trevligt utan att
ställa krav. Du ﬁnns säkert. Hej då.
26234

Jag söker en tjej eller kvinna för
sköna träffar. Ålder och nationalitet
saknar betydelse. Är blond, smal,
vältränad 41-årig singelkille. Ärlig,
pålitlig, seriös.
26251

Jag är en blond, smal, mycket ungdomlig idrottskille 41 år, singel, söker
en yngre, barnfri tjej som idrottar
eller tränar.
26250
Jag söker en barnfri, gärna yngre tjej
för träffar eller förhållande. Är en
ungdomlig 41-åring, singel, blond,
smal, vältränad, ärlig, seriös. Tycker
om att idrotta.
26236

Hej du härliga kvinna som är ensam
eller har ett tråkigt förhållande .
Jag är en man på 40+ som har detsamma. Annonserat tidigare men
tappat koden.
26212

Hejsan, är en kvinna som söker
man för varaktig vänskap eller mer.
Ordinär med blandade intressen.
Du är hellre förnöjsam än materialist. Inga akuta problem. Vi är båda
positiva och pålitliga.
26252
Ja hejsan, söker en trevlig vän för
livet mellan 45–60 år, icke rökare. Jag
är 55 år ,mullig, tjej. Mobil, optimist,
trevlig och kärleksfull.
26246

Du mogna kvinna, här väntar en 58
årig kulturintresserade man med
skinn på näsan, författare, musiker.
Tror på den eviga kärleken om jag
hittar dig. Ta chansen.
26214

Hej! Jag är en mogen kvinna, fräsch,
bildad, snygg. Vill träffa omtänksam, optimist, välutbildad man
som kan lära mig något. Älskar
hemmakvällar och musik.
26242

Ja hejsan, jag är en vanlig kille på
50 år med många intressen, söker
en enkel rar ﬂickvän gärna rökfri,
40–54 år för seriöst, långvarigt
förhållande. Hoppas vi ses.
26217

Kvinna på 56 vårar som gillar promenader med hunden, Trevligt med
bio eller bilutﬂykter. Min önskan är
att träffa en trevlig man för seriöst
förhållande. Hoppfull.
26241

Hej! Söker en man över 50 som
tycker om långpromenader i rask
takt, även dagtid. Fika och göra kul
saker. Välkommen att ringa, får se
vad det leder till.
26204
Hej! Är en helt vanlig människa,
50-talist, rödgrön livssyn, gillar
friluftsliv, kultur, ej prylar eller
soffsittande. Finns du jämlika, kloka
kille och själsfrände?
26224

● Män söker Män
Hejsan, är en 49-årig man som
söker en annan man med stil och
känsla, ej alltför överviktig. För träffar eller mera. Längtar.
26244
Hej, heter Hussein, är 40 år, aktiv
man, invandrare, snäll, söker kille,
gärna transvestit eller transsexuell
som klär sig i damkläder.
26238
Mälardalen, Sthlms län. Sökes trevlig , ömsint. 25–45 för ﬁna stunder.
Är 45 år, maskulin, har bil, båt, villa.
Saknar en go kille. Ej engångsträff.
26226
Hejsan, jag är en man på 60+, söker
en mogen karl för dejt i Stockholm.
Jag är diskret, seriös. Ring mig.
26231

● Vänner
Hej! Är ensamstående kvinna på
53 år med dotter 10 år varannan
vecka i Bromma. Vill träffa väninna i
samma ålder för ﬁka, bio, pub, dans,
teater, promenader osv. Hör av dig!
26255
Hej! Är en kvinna på 43 år som är
singel, tycker helgerna är tråkiga.
Söker nya väninnor för shopping,
promenader, pub, allt som är kul att
göra tillsammans.
26209

● Övrigt
Söker snäll skolﬂicka eller kvinnlig
pensionär som kan lära mig lite om
datorer i hemmet mot ersättning..
Är en 70-årig dam med värk i knäna.
26208

SO

Ja hej, jag söker Yvonne Hultkvist som
gick på Västberga Gymnasium med
mig, 2-årig kontorskurs. Du bodde i
Tumba. Hoppas du ser det här.
26210

