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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 tillgängliga 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.

l Män söker Kvinnor
Hej, jag är en 64-årig man. Jag söker
sällskap, sambo eller särbo. Du får
gärna bo nära Hagsätra. Jag är född i
september, i Stockholm.
32447
Hej, jag är snäll och trevlig, svensk
kille på 50 år som bor i Sollentuna
och jag vill träffa en tjej från Asien.
Hör av dig!
32448
Mogen kvinna sökes för träffar. Jag
är en svensk, blond, smal, mycket
ungdomlig, 44-årig singelkille, som
älskar att ge mycket njutning. Vill
träffa en kvinna som är äldre än mig.
32450
Jag heter Roland och min ålder är 83
år. Jag har blå ögon och bor i Stockholm. Ring mig gärna.
32452
Hej, jag är en kille ifrån Latinamerika, 38 år, vältränad, ser bra ut, 180
lång. Söker en kvinna mellan 25–50
år som vill träffa en enkel, trevlig,
snygg kille från Stockholm, V-ort.
32454
Här finns en 53-årig man, som gärna
vill träffa dig, en mycket sträng och
dominant kvinna för sträng fostran.
Din ålder är utan betydelse. Kom
ihåg att din vilja är min lag. Vi ses
snart, kram.
32455
Hej, jag är en trevlig, svensk man
på 53 år. Söker en trevlig kvinna för
trevliga träffar.
32457

50-, pappa med barn. Söker intelligent, svart, rund, kurvig kvinna,
max 42 år, med eller utan barn.
Kanske vill du ha fler. Jag är kraftig,
skandinaviskt utseende, 176 lång.
Intr. trädgård, pardans.
32458
Vill träffa dig, ungdomliga, sensuella
kvinna, svensk eller utländsk, 70+,
långt hår, mycket former. Du vågar
ta chansen och träffa mig, trevliga,
vanliga, romantiska kille, 45.
32459
Medelålders, svensk kille, rök- och
spritfri, 177 cm lång. Önskar kontakt
med enkel tjej, som gillar att resa,
naturen, matlagning mm. Ring nu,
alla får svar.
32461
Jag söker en mogen kvinna för
träffar. Jag är svensk, blond, smal,
ungdomlig 44-år. Vill träffa en
kvinna för njutbara träffar. Ålder
och nationalitet saknar bet. Du är
gärna äldre.
32464
Svensk kille söker mogen kvinna för
njutbara träffar. Jag är blond, smal,
ungdomlig, 44 år, ärlig, pålitlig, seriös. Gärna en kvinna som är äldre än
mig. Nationalitet saknar betydelse.
32466
Mogen man, söker kvinna med känslor. Vi träffas gärna dagtid.
32467
Hej, jag är en svensk man, 49 år, lång,
trevlig och välutbildad. Söker snäll,
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Svensk man, 46 år, normal-byggd,
ser bra ut, vill gärna träffa dig
mycket, mycket mogna kvinna.
Nationalitet utan betydelse. Du får
gärna ha kvinnliga former och långt
uppsatt hår. Gärna 70+.
32439
Ungdomlig kille, 60 år, 180 lång
med ordnad ekonomi och blandade
intressen, bor i söderort, vill träffa
en kärleks-full kvinna med glimten i
ögat för ett seriöst förhållande.
32437
Singelkille, blond, smal, vältränad,
44 år, söker en naturlig, barnfri, smal
tjej för ev förhållande. Söker dig tjej
som hellre tränar och trivs i naturen
än går på krogen.
32436
Vill träffa dig kvinna, 50–60, spänstig
och smärt. Jag är 45 år och föredrar
en kvinna som är lite äldre än jag.
Du bör vara singel, men öppen för
två-samhet och bör finnas inom
Sthlm-området.
32432
Man, 38 år, mörkblond, blå ögon, 180
lång, jobbar som trädgårdsmästare.
Är lugn och snäll till sättet. Gillar
film, musik, god mat, m m. Söker en
trevlig och seriös tjej.
32431

l Kvinnor söker Män
Söker du en empatisk, härlig och
dominant kvinna? Jag söker en trevlig, mogen man med stil för träffar,
innan mörkret faller.
32471
Jag är en ungdomlig, seriös kvinna
i 55-årsåldern, urspr. Latinamerika,
som på detta sätt vill träffa en man
för en långvarig relation. Intr. resor,
natur, vänner, mycket kultur mm.
32456
Du seriösa man, 70–75, vill du lära
känna mig? Jag, kvinna 69, med
inlevelseförmåga, humor. Intr. natur,
musik, promenader, hemmakvällar.
Sommaren kan bli min och din.
32473
Finns du trevliga, rökfria man, 70–75

Söt och fortfarande vacker, ungdomlig, dominant dam söker undergiven
och pålitlig gentleman, gärna äldre
man, för lek och rollspel.
32442
Glad, busig och spännande kvinna
söker bekantskap med en trevlig
och fin, mogen man. Vi kan träffas
på dagen.
32413
Lugn, snäll, kvinna, 60+. Önskar
träffa man i samma ålder, rökfri med
allmänna intressen: promenader,
natur, resa ibland, trevligt hemmaliv.
Hoppas på en sommarträff.
32387

Pensionär. Enkel, välvårdad jeanstant, 70 år, 174 cm. Glad, smart,
tobaksfri. Promenader och Internet
ett måste. Ej dans. Dito kompis,
kanske sliten. Ring!
32365
Är thailändska, 51 år. Ogift, inga
barn, 148 cm lång och väger 64 kg.
Söker dig, 50–70 år, lång 170+. Snäll,
alkohol- och rökfri. Normalbyggd.
För fast förhållande.
32367
Finns det några ärliga och trevliga
killar kvar? Jag söker man, 50–60+,
utan barn. Är själv 53 år, 173 cm,
smal. Söker för familjebildning med
intresset näringslära+ djurvän.
32369
En sprallig kvinna söker en trevlig
svensk man att träffa på dagen.
32343

Är en ganska glad kvinna på 58 år.
Söker kille som gärna vill gå ut och
dansa. Gillar foxtrot, husvagnssemestrar. Inte ute efter att binda
mig, utan ha roligt och röra på mig.
Inga barn.
32389

l Man söker Man

Är en kvinna, 58 år, som söker glad,
trevig kille som gillar att dansa. Inga
krav på rök- eller spritfri. Trött på att
sitta hemma. Inga barn. Frånskild.
Hoppas du hör av dig.
32390

Drygt 40-årig man, ser bra ut, längtar efter en annan snygg, nikotinfri,
aktiv och maskulin man, max 50,
över 180 cm lång. Jag har Aspbergers
syndrom. Söker dig som kan ge mig
kärlek. Nationalitet egalt.
32425

Jag är en kvinna, 60+, från Asien, ca
150 cm. Har fast jobb. Intressen: god
mat, resa, simma m m. Söker svensk
man, 58–60+, trevlig med varmt
hjärta. Ring mig!
32397

Söker en aktiv välbyggd hs/bs-kille
mellan 30–50 år. Du bör vara frisk
som jag som är en aktiv hs-kille på
70 år. Du ska gilla det mesta och vilja
ha en relation.
32427

Hej, jag är en kille på 55 år. Har en
dröm om att vara med en kille. Hoppas att du hör av dig.
32379

l Övrigt
Tack för jordgubbarna du bjöd på när
vi sågs i Rudan den 22 maj. Du var så
vacker och jag skulle vilja träffa dig
igen. Killen från Hagsätra.
32453
Jonte, lördagen den 11/6 i Spånga,
jag på cykel. Du fick fel mobilnummer. Jag behöver lite hjälp med saker
och ting, så du kan ju höra av dig.
Kristina med järnstegarna.
32462
Jag efterlyser Satoko. Såg dig på
Körsbärsblommans dag i Kungsträdgården. Kan inte glömma dig. Du var
en mycket vacker kvinna. Vill träffa
dig som vän och vill gärna höra dig
berätta om Japan.
32441
E. Vi träffades på Breviksbadet, vill
ha mera kontakt. U och E.
32438
Efterlyser dig kvinna som den
12/6–11 cyklade på Skepps-bron ca
16: 40. Du ledde sen cykeln över Slussen mot Söder Mälarstrand. Du hade
ryggsäck, shorts och cykelhjälm. Vi
fick ögonkontakt. Hör gärna av dig.
32433

l Vänner söker vänner
Jag söker fler trevliga vänner i Stockholm, mellan 40–55. Jag har många
intressen, resa, musik, naturen,
motion, god mat. Uppskattar humor,
ärlighet och ödmjukhet. Hör gärna
av er.
32460
Jag söker goda vänner, omkring
70–80 år. Jag är rökfri, kvinna. Sällskap, eventuellt sällskap till enkel
sommarstuga nära Stockholm. Kom
med uppslag. Hör av er.
32463

Söker du en mogen, ungdomlig,
elegant och dominant kvinna? Jag
söker en osjälvisk, generös, gentleman med stil, för rollspel och lek. Vi
träffas dagtid.
32402

En latinsk man på 38 år söker en
svensk man mellan 40–60 år för
ett seriöst förhållande. Du bör
kunna prata spanska och bo nära
Stockholm.
32353

Jag är en trevlig tjej, 30 år. Vill träffa
en seriös man, 35–45 år. Är öppen,
kärleksfull, har inga barn. Gillar mest
att träna. Hör av dig.
32359

l Kvinna söker kvinna

Stilig och ungdomlig kvinna söker
bekantskap med trevlig, mogen man
för mysiga möten. Gärna på dagen.
32370

Hej, vi är ett trevligt par på 40, som
söker en glad och öppen kvinna för
spännande träffar och gärna nya
bekantskaper.
32249

Önskar resesällskap, 35–50 år, för
resa till Venedig i slutet av juli 2011,
en vecka. Är du intresserad, hör av
dig så kan vi lära känna varandra
innan vi åker.
32426

Jag är en glad, utåtriktad kvinna 60+,
som önskar träffa en kvinna som gillar fjäll, hav, cykling, dans, god mat
etc. Välkommen in i mitt liv.
32274

Jag tappade bort ditt telefon-nummer när du ringde till mig. Numret
är 32337 på din annons. Hör av dig
igen. Hej då.
32423

Söker du en mogen, ungdomlig,
elegant och dominant kvinna? Jag
söker en osjälvisk, generös gentleman med stil för rollspel och lek. Vi
träffas dagtid.
32363

Renoveringsdags!?
Kollat huset
inför Höst-Vinter?

FULA
KÖKSLUCKOR?
Högklassiga jobb. Bra priser.
Transport finns.

Hej, jag är en ensamstående man,
med en son 30 år som inte bor
hemma. Är 63 år, bor i Band-Hagen,
Hagsätra, har förtidspension.
32475

år, som vill träffa en glad kvinna, 72
år, med vanliga allmänna intressen.
Livet skulle bli så mycket roligare.
32444

Änka, 75+, söker sällskap på
promenader runt Fruängen eller
Västertorp.
32440

Jag är en 53-årig kvinna, bor söder
om Stockholm. Jag söker massor
med kompisar, vänner, eller bästa
väninna. Jag tycker om det mesta,
god mat, resa, dansa, musik, boule,
shoppa mm.
32465

telefon 550 552 80
e-post ts@mitti.se

bygg&underhåll

Vi lackerar dina köksluckor,
lådor och dörrar i valfri kulör.

sympatisk kvinna, 35–45 år. Vi träffas
gärna kvällstid för trevlig samvaro.
32474

Ring så
gräver vi!
Allt inom grävmaskiner
20
19 års erfarenhet

Gjutarvägen 5-Saltsjö-Boo
Brännkyrkag. 95-Södermalm

TEL 718 26 50
www.lackatoklart.se
Innehar F-skattsedel

Sthlm Bygg och Fasader
20 års erfarenhet av Villarenoveringar.
Norrländska hantverkare etabl i sthlm 20 år.

Bästa referenser i alla områden i Sthlm med omnejd
Fasadarbeten, Takarbeten, Plåtslageri, Målningsarbeten,
Dräneringar – Mark och plattsättningar utföres
– Allt i villarenovering utvändigt.
Våra arbeten är eran trygghet. Även skorstenar
– Isolering vindar – fasader.

FUKT – Mögelskador – Åtgärder – Mögelbesiktning
Gratis fukt och trärötebesiktning t.o.m. sista juli 2011

fönster&markiser
NiklassoNs
markiser ab

Lamellgardiner
Rullgardiner
Mörkläggning
Markiser
Träpersienner

Persienner
Tätslutande
Värmeisolerade

BALKONGMARKIS

BALKONGSKydd

Tel 722 90 15
Sockengränd 2, Årsta
www.niklassons.nu
Måndag – torsdag 8-17
fred 8-15. Lunch 12-13.

Kontakta Patrik: 0738760022 och Jan 0700579653
mail: alltibygg@live.se • f-skattesedel finnes

ekonomi
Normalpris 9.995:- inkl. material och moms.

Använd rotavdraget
Nu betalar du endast ca 6.500:-

Beställ två rum – få det andra för endast 4.500:- inkl. mtr & moms

Niklas 073-656 84 10 • www.hantverksproffsen.se

Behöver du hjälp?
Vi är bara ett telefonsamtal bort.
• Bokföring • Bokslut • Deklarationer
• Skatterådgivnig • Bolagsbildning
Solna Torg 19, plan 5
Tel: 08-505 86 500
Mobil: 070-32 72 611

www.sjolunds.com

08-86 18 17

Prisex: Målning standardrum.

hushållsnära tjänster

FLYTTSTÄDNING

inkl. fönsterputs UTFÖRES MED GARANTI

PRIVATSTÄDNING

Kontorsstädning • Trappstädning • Storstädning
Saneringsstäd • Fönsterputsning • Byggstädning

Maries Puts & Städ AB är sedan 2005 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008

