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köp & sälj
SÅ GÖR DU
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.

mattor, böcker, speglar, tavlor,
golvur, klockor m. m. Även hela
hem eller enstaka saker, ring
Erik, även helg och kvällar.
Tel: 08-29 98 26.

l Lp-skivor 50–90 tal köpes

Prylar

Lp-skivor och ep 50–90 tal
köpes. Rock, pop, blues, jazz,
prog, fusion, hårdrock m. m. Allt
av intresse, betalar och hämtar
på plats. Ring Johan eller maila
lista till grammofonskiva@
gmail.com Betalar fr 1000 kr/st
för unika rariteter.
Tel: 073-541 45 08.

Prylar – Köpes

l Lp-skivor och stereo

l Lp och ep skivor köpes

Allt av intresse, ej klassiskt och
dansband. Betalar bäst pengar
för progg, punk, hårdrock, reggae, blues och jazz. Maila lista
till christer.bjorsson@telia.com
eller ring. Hämtar på plats, betalar kontant eller swish, gärna
större samlingar.
Tel: 070-735 74 62.

l Antikt o äldre möbler
köpes
Matsalsgrupp, skåp, byrå,
porslin, prydnadssaker, lampor,

köpes
Lp-skivor och singlar fr
1950–2019. Pop, rock, punk,
jazz, finskt, soul, reggae. Även
stereo och högt främst 70tal, ex
Accuphase, McIntosh, Sansui,
Yamaha Ns mfl. Kont betalning
och avhämtning. Tobias.
Tel: 070-414 51 55.

Fordon
Fordon – Köpes
l Ring nu så är din bil såld

Vi köper alla bilar, husbilar och
husvagnar idag. Vid en trygg
o smidig affär. oavsett märke
och modell. Även obesiktade,
defekta och krockade. Ring oss
nu så är ditt fordon sålt redan
idag. mob24@live.se Vid mail
lämna telnr. Mvh David.
Tel: 070-015 90 19.

l Betalar bäst för din bil nu

Få bilen såld idag, vi kommer ut
till er och värderar er bil på plats
samt köper den direkt. Inga
konstiga efterkrav. Alla märken,
även något defekt, obes ej
hinder. Tillgång till bärgnings bil.
vincentbilar@outlook.com.
Tel: 070-553 33 49.

l Alla bilar köpes nu

Hejsan gott folk, alla märken o
modeller fr. 1999–2019 årsm.
Snabb affär, korrekt värdering
även def, obes, skåpbilar, cabbar mm. Kontant bet alt swish,
vi kommer på plats. Mvh Lars.
Tel: 073-677 58 78.

l Robin Backman köper

din bil
Obesiktigade, avställda eller
skattade, besiktigade bilar spe-

lar ingen roll oavsett skick allt
från toppskick till skrothög, jag
köper det mesta från år 1985
till 2019, skötsam trygg affär
utlovas. Betalning sker på plats
Mvh Robin Backman.
Tel: 08-12 10 45 25.

l Köper upp alla slags bilar
Vi köper din bil och hämtar den.
Vi köper nya, gamla, trasiga,
begagnade och företags bilar.
Enkel och trygg bilaffär, hör av
dig genom att ringa eller mejla.
Mvh rickard.loren@hotmail.
com.
Tel: 070-318 02 89.

DIN LOKALA
MARKNAD

Annonsera:
Ring 08–550 550 10

Rot
& Rut

STORSTÄDNING
FLYTTSTÄDNING
BYGG- & VISNINGSSTÄDNING

z Läs mer på
skatteverket.se
MARIES.SE | 08-86 18 17

Bostäder
Bostäder – Bytes
l 1 rok Liljeholmens Centrum
Finnes modern 1 rok 44 kvm,
hyra 8375/mån. Uteplats bv,
hiss finns, centralt Liljeholmens
Centrum/Galleria, vårdcentral.
Nära tvärbanan och T-banan
och naturområdet Trekanten.
Önskar förslag 1–3 rok inom
tullarna/söderort.
Tel: 073-078 24 19.

Nya köksluckor!
JUST NU!

KöKsKampanj

25% rabatt

Ring för kostnadsfritt hembesök!

08-40 83 21 81
Ny katalog – ring och beställ!

www.sormlandskok.se

JOBB & KARRIÄR

Annonsera:
Ring 08–550 552 70

Reseledare,
lärare eller väktare?
Din nya personal
läser Mitt i.

Verkstadsarbetare
Damaskus Maskinskydd AB är ett företag som förser
tillverkningsindustrin med mekaniska skyddskomponenter.
Nu söker vi en person till vår verkstad.
Vi tror att du:
- Har dokumenterad erfarenhet av verkstadsarbete med
bl.a. manuell svarv och fräs.
- Är mycket noggrann i ditt arbete.
- Behärskar svenska i tal och skrift.
- Är social och positiv som person.
Vi ﬁnns på Anläggarvägen 2 i Handen.
Läs mer om tjänsten på www.damaskus.se
Vid frågor, kontakta VD Peter Almqvist, 070-927 95 22
Skicka ansökan till peter.almqvist@damaskus.se

SÖKER

ELEKTRONIKAVSYNARE /
KRETSKORTSREPARATÖR
Vill du bli en del av vårt team i Haninge?
Läs mer på
www.legotronic.se
www.gelab.se

För annonsering
ring 08-550 552 70
STOCKHOLM

JOBB

FÖRSKOLLÄRARE
Västerleds församling

En mångsidig tjänst blir ledig nu när en av våra förskollärare går i pension.
Du får arbeta i en väl fungerande församling med ett gott arbetsklimat och
livaktigt församlingsarbete. Till arbetet hör att tillsammans med kollega arbeta
med en deltidsförskola med 18 barn, öppen förskoleverksamhet, miniorgrupp
och familjemässor och möten med familjer. Församlingen har också ett stort
konfirmandarbete och du kommer att medverka i en konfirmandgrupp med
läger på sommaren. Huvuddelen av arbetet sker i Alvik kring S:t Ansgars kyrka
och församlingshuset. Du får arbeta i en god struktur med plats för kreativitet.
För frågor om tjänsten kan du ringa kyrkoherde Peter Träisk 070-955 51 71
eller förskolechef Anna Höök 070-955 51 84.
Tillträde i augusti 2019.
Din ansökan skall vara oss tillhanda senast den 24 maj.
Västerleds församling/kyrkoherden, Box 14003, 167 14 Bromma

EN DEL AV

GELAB GROUP

Är du en driven och engagerad
yrkesarbetare?
Just nu söker vi:
• Grävmaskinister
• Yrkesarbetare inom anläggning
• Yrkesarbetare inom mark och VA
Ansök på www.dipart.se

