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..
kop & salj
Prylar – Köpes
l Grammofonskivor 50–90

tal. !
Lp-skivor Ep o singlar 50–90
tal köpes.. . Rock Pop Hårdrock
Blues Progressive Fusion Jazz..
allt av intresse.. (Ej dansband
klassiskt).. Hämtar o betalar på plats.. Ring Johan alt.
maila:homkrai@spray.se.
Tel: 073-541 45 08.

l Äldre och antikt köpes.

Ex. Möbler, Tavlor, Kristallkronor, Klockor, Speglar, Mattor,
Glas och Porslin, Prydnadssaker mm. Ring Åke B. Dag och
kvällstid. Obs-spara annonsen.
.
Tel: 08-37 64 50.

l Betalar Bäst?

Betalar Bäst ? Hela eller delar
av hem köpes. Kristallkronor,
speglar, oljemålningar porslin
herrur fickur i guld. Silver- och
guldföremål mm mvh Bengt.
Tel: 070-417 66 07.

l Lp köpes allt av intresse

Lp skivor, singlar och ep skivor
köpes. allt av intresse (ej klassiskt och dansband) maila en

lista till christer.bjorsson@telia.
com eller ring Christer så bokar
vi en tid. jag betalar tusenlappar
styck för unika rariteter.
Tel: 070-735 74 62.

Fordon

l Betalar Bäst För Din Bil Nu

Fordon – Köpes
l **Sälj Din Bil Redan Idag**

Hej tänker du sälja bilen ring
mig. Jag är intresserat av
alla bil märken & modeller
från 1988–2015 oavsett skick
bes/obes/oskatt lätt krockad
lågmila långmil allt av intresse.
Ring så är din bil såld redan
idag. Mvh Joakim.
Tel: 070-726 74 01.

l Mindre bil 2000 – 2010
Upp till 30 000:– betalar jag
kontant för mindre bil typ Golf,
Polo, Skoda, Seat, Micra, Yaris,
Corolla, Astra, Corsa, Suzuki
eller liknande. Även med mindre
fel eller obesiktigad. Meckar
själv. Hembesök. Korrekt bemötande av Kjell Pettersson.
Tel: 070-546 13 61.
l Akut bilbehov! Allt av intr
Alla slags bilar köpes oavsett
märke, mod, årsmod, motor,

Välkommen till

Fästingbussen!
Vaccinera dig mot TBE! Pris 360:- (barn 310:-).
OBS! även resevaccinationer. Vi tar bank/betalkort!
Datum

Plats

Sö 22/5

Rotebro, Coop Extra

mil, skick osv. Ev. defekt, obes,
rost, krockat, taxi, skåp, pick.
up, veteran mm. Hämtning på
plats! Ring nu för en snabb kontant problemfri affär! Ev. Husbil/
Husvagn är av stort intr!!
Tel: 070-404 50 00.

tid

12–16

Hela turlistan på
www.vaccindirekt.se

Gällöfsta Herrgård

Fira Mors dag
med en välsmakande brunch
på Gällöfsta Herrgård

Köper din bil idag! Vi kommer ut
till och värderar din bil på plats
och även köper den direkt.
Obes, något def. Är ej ett hinder
alla bil modeller samt märken
köpes utan konstiga efterkrav
eller annat trams! Vincentbilar@outlook.com.
Tel: 076-564 74 07.

l Sälj din bil idag (Bra bet)
Stort intresse av alla slags
bilar från 92–2015 även defekt,
obesiktad mm. men xtra bra
betald för välvårdade bilar! korrekt värdering samt en snabb o
smidig affär utlovas! ring nu så
är din bil såld redan idag! (bra
betald) mvh David.
Tel: 08-42 86 58 71.
l Alla bilar köpes från 88–09
Hej jag köper alla slags märken
av bilar från 88–09 bes/obes
skatt/oskatt lågmilare långmilare ring nu och jag värderar din bil per telefon och så

bestämmer vi tid & plats ring elr
maila mikaelsoderberg2010@
hotmail.com mvh Mikael.
Tel: 08-12 40 11 42.

l Köper din bil oavsett skick
Köper alla slags bilar alla modeller & märken är utav intresse.
Obesiktade, Avställda, Rostiga,
lätt defekta är inget hinder för
mig! Ring idag och få din bil såld
Mvh John. Johan-stockholm@
live.com.
Tel: 070-792 91 77.
l Göran Palm köper er bil!

Jag betalar extra för mindre bil
eller kombi 1999–2014. Även
hembesök om så önskas. Med
vänlig hälsning. Göran Palm.
Tel: 08-86 47 49.

l Husvagnar /Husbilar

Köpes
Husvagn eller husbil köpes.
Alla märken och modeller av
intresse. Med eller utan förtält.
Kom gärna med förslag. Ring
Johnny Johansson.
Tel: 073-107 84 64.

l #Sälj Din Bil idag Kontant#
Hej Har Du En Bil Att Sälja?Ring
Mig, Jag Köper Den Direkt
Kontant På Plats. Jag Köper Alla
Märken Och Alla Modeller Fr:88-

Räkna med
oss när du ska
byta fönster!
Genom vår kampanj Rotfyllnad ger
vi dig just nu en rabatt motsvarande
20% av arbetskostnaden.
Under kampanjen erbjuder
vi dig även Classic Edition,
en fulländad bästsäljare.

16 i Alla Skick. Värderar Dom
Bra Och Hämtar Dom Direkt På
Plats. Ring Elr Sms, Maila benjamin_sck@live.se Mvh benny.
Tel: 070-758 69 76.

l Köper Ditt Fordon Omgående
Köpes Bilar utav alla slags
modeller års från 90–2016 har
du en bil som står tveka ej ring
Gärna Eller mejla och kom med
ditt Förslag! Betalar Kontant,
Även Via Bank även skadade
obesiktigad defekt Köpes!
john_andersson58@hotmail.
com.
Tel: 08-43 74 45 47.
l Bil köpes!

Gärna kombi, halvkombi, även
med mindre fel. Kontant betalt!
Med vänlig hälsning, B eriksson.
Tel.
Tel: 070-527 44 51.

l Köper Bilar Oavsett Märke

95–2016
Vi köper in fordon som är körklara, obesiktigade, avställda,
kortmilare, långmilare även
taxi och företagsbilar, har du
en bil med nedslag brister fix
mm då vill vi köpa den Vi köper
in alla slags fordon utan krav
och krångel Hämtas på plats

även kvällar och helger Kontant
betalning och korrekt värdering
givetvis. mail:philip.kelderas@
hotmail.com.
Tel: 070-972 51 63.

Övrigt
Övrigt – Köpes
l Böcker inom flesta om-

råden
I första hand fakta, t.ex. historia, konst, hantverk, arkitektur,
religion, filosofi, psykologi,
natur, teknik m. m. (ej studielitteratur). Gärna större partier,
nytt & gammalt. Även skinnband & barn-/skön-litteratur.
Hembesök inbokas.
Tel: 070-686 75 79.

Övrigt – Önskas
l Alltiallotjänst erbjudes
Hjälp i hem trädgård koloni grovsop bortkör elarmatur
kristallkron renoveras hyllor
möbler etc mont måln trädfälln
bygglovshjälp skiss kök o bad
altanbygg övningskör, ring o
fråga vad meraepost ivarbertil@gmail.comallm rådg-gratis.
Tel: 070-335 16 60.

Reservation för ändringar.

Prylar

Gå in på mitti.se där du klickar dig vidare in på Köp och sälj. Där finns all info om hur du går till väga för att lägga in din annons,
samt hur du betalar. Sidan är för privatpersoner. Frågor ring 08-550 552 50 Handla tryggt! Vid alla köp, kräv alltid legitimation,
betala aldrig i förskott. Vid bilköp, följ med på provkörning.

INNAN 12 JUNI:

CLASSIC

EDITION

Tommy
Körberg
23/5

Claes-Göran
Hederström
30/5

Gäller ej takfönster.

Kampanjen gäller beställningar innan 12 juni.

BOKA ETT KOSTNADSFRITT
HEMBESÖK AV EN FÖNSTERMÄSTARE

020-43 00 00

www.mockfjards.se

Underhållning varje måndag
Upplev vår populära caféunderhållning med
Ragnar Dahlberg eller Ulf Elfving och gäster.
Höjdpunkter på Rosella
28/5
Rockabillykryssning
2/6
Taubekryssning
3–4/6 Jenny Saléns
18/6
Jan Johansen och W.O.W
13–20/6 Dubbla dansband och trubadur
varje dag
Se alla gäster och artister på Vikingline.se/rosella

Dagskryssning
med Rosella
Kapellskär–Mariehamn
På Gällöfsta är vi måna om våra traditioner,
både när det gäller att fira Mors Dag och att
dela med oss av vårt kulinariska arv. Därför
vill vi hälsa hela din familj varmt välkommen
att fira mor på bästa sätt när vårsolen lyser
och vitsipporna pryder backen!
Söndag 29 maj | Sittning från kl 12.00
Pris 265 kr | barn 4-11 år 115 kr
Barn upp till 3 år fritt
Välkommen att boka bord på 08-581 795 00

15:-

Anslutningsbuss
20:- t/r
Tips! Förboka buffé så bjuder vi på buss och båt.
Kod SKMAT.
Anslutningsbuss avgår från Sollentuna måndagar,
onsdagar och lördagar.

Alltid bäst pris på Vikingline.se/rosella
www.gallofstakonferens.se

Vid bokning på 08-452 40 00, butik/terminal tillkommer serviceavgift.

