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trÄffen

Ensam? Hitta någon bland Mitt i:s kontaktannonser! Endast ett urval av annonserna
publiceras, resten finns tillgängliga i en röstbrevlåda med hjälp av telefon. Samtalet
kostar 9,60 kr/min. Obs! Vi förbehåller oss rätten att ta bort osedliga annonser.

Träffen

Lång, vältränad man på 40 år
söker en äldre, kraftig kvinna
med runda former för sköna,
heta träffar.
42784

Observera att detta är en telefontjänst och endast ett urval av annonserna i röstbrevlådan publiceras i tidningarna i mån av plats.

Kille på 34 år söker en kvinna
med IT-kompetens. Helst
boendes på Kungsholmen.
Vackra naglar och tjusigt smajl
premieras. Ska vi äta pizza på
Söndag? Ej banan och curry.
42795

Du som vill annonsera, svara eller lyssna av svar på annons ring
09391053186. Samtalet kostar 9,60 kr/min.
Du måste använda dig av en telefon som är knuten till ett abonnemang
eller en hemtelefon.

När du ringer blir du instruerad av en röst och kan välja att trycka
1) Annonsera
2) Lyssna, svara på annonser
3) Lyssna av svar på din egen annons
4) Information
När du har spelat in en ny annons tilldelas du ett annonsnummer och en
pinkod. Skriv ner koderna!
Om du vill svara på en annons har du 30 sekunder på dig att tala in ett
meddelande till den som har annonserat.
Du kan endast svara på annonser via telefon.
Obs! Vi förbehåller oss rätten att ta bort osedliga annonser.

l Män söker kvinnor
Trevlig 54-årig man med bra
utseende, ordnad ekonomi
och allmänna intressen söker
en snäll, attraktiv och kurvig
kvinna 60–70 år som fortfarande vill vara aktiv i relationen.
42836
Blond man, snart 45 år som
gillar renlighet och har ett bra
jobb. Jobbar centralt och reser
en del i jobbet. Träffar gärna
en kvinna i stan på dagtid. Jag
tycker om att träna. Du har stil.
Ej överviktig.
42826
Trevlig man 68 år söker pensionärskvinna för mysiga fikastunder då och då på dagtid.
42822
Trevlig och rökfri i Bromma
på 48 år söker efter en kvinna
mellan 30–50 år. Jag gillar film,
musik, djur och promenader,
hemmakvällar med mera.
42818
Positiv 40-talist söker kärleksfull kvinna 70–75 år som
gärna åker till fjällen och havet
och tycker att mat, vin och vardagsmotion är viktigt. Kanske
en resa till Mallorca eller Ligurien är grädden på moset.
42816
Man söker en kvinna. Jag är
själv poet och konstnär. Jag
bor utefter röda linjen. Det vore
bra om jag kunde träffa någon
likasinnad som bor nära här. Du
är intresserad av konst, musik

och poesi. Och promenader
förstås.
42814
46-årig man söker mogen
kvinna mellan 55–75 år för att
träffas då och då. Jag är snäll
och omtänksam 175 cm lång
och ca 80 kg.
42813
Trevlig man i Stockholm 53
år, normalbyggd, allmänbildad,
seriös och lugn. Jag vill gärna
träffa dig mycket mogna kvinna
åldersmässigt, gärna 70–80+
men som ändå är lite ungdomlig.
42812

Vältränad man 65 år och 185
cm lång söker dig 55–65 år som
gillar friluftsliv och skärgården.
42781
Omtänksam, ödmjuk, lång
och smal man söker liknande
tjej i Stockholm. Jag lyssnar på
vad du säger och bryr mig om
dig. 48 år, 190 cm lång. Trevligt
om du har humor. Observera,
endast vardagar.
42774
69-årig man söker en trevlig
kvinnlig vän. Vi kan ta med oss
fikakorgen ut och ta en fika i någon solig backe. Vi bestämmer
tillsammans vad vi ska göra.
42772
Ungdomlig man med sommarhus söker kvinna för fritid
i skärgården. Du gillar djur och
natur och gillar att resa. Vi är
båda kramgoda pensionärer
med omtanke.
42770

Man 50+, trevlig, icke-rökare
som gillar att dansa vill träffa
en kvinna 50+ för ett seriöst
förhållande.
42798

Yngre olydig man söker sträng
mogen dam för gammaldags
fostran för rollspel.
42767

59-årig man söker kvinna mellan 40–60 år för förhållande.
42797

52-årig kvinna söker en man
för fast förhållande. Jag är
social, gillar natur, musik samt
andlighet och yoga.
42835

Trevlig man 61 år, 180 cm
lång. Har bil, jobb, allt. Söker en
trevlig, självständig dam, gärna
yngre än mig, som inte är smal.
Jag bor i Tensta.
42792
Kille 67 år. Jag är 182cm lång,
har blå ögon och ser trevlig ut.
Har många intressen, bland
annat film, resor, teater, antika
föremål med mera. Söker en tjej
för givande och trevlig samvaro.
Vi möter våren tillsammans du
och jag.
42785

l Kvinnor söker män

59-årig kvinna vill träffa en
ärlig och seriös man i åldern
55–70 år gammal. Mina intressen är promenader, natur,
resor, att simma och dansa.
42831
Ungdomlig och mycket bestämd dam önskar träffa lämplig, välvårdad och undergiven
mogen man för givande träffar
på dagtid. Obs endast dagtid
vardagar.
42827

Södertjej som bor söder om
söder. Jag är 174 cm lång, anses
vara slank och är 40-talist. Jag
tycker om promenader, gå på
gym, äta gott och allt som hör
till.
42819
Manlig danspartner sökes,
+70, i fysisk form, ekonomiskt
oberoende, klädmedveten,
positiv, ej tatuerad, rökfri, utan
drog och alkoholproblem som
jag. Reser gärna, golf, natur och
kulturintresserad.
42800
Frisk och rörlig änka 78 år
söker likasinnad man för träffar
när vi känner för det. Du är ärlig,
snäll och empatisk. Ej över 78
år och ej längre än 180cm. Ser
fram emot ljusare tider. Endast
seriös kontakt.
42783
Kvinna på 60 år som gillar
skogspromenader, stadspromenader, matlagning och
mysiga hemmakvällar. Jag bor
i Tyresö.
42780
Jag skall flytta till Vadstena eller Växjö men vet ingenting om
de kommunerna. En kille ville
jag har såklart.
42776
Kvinna 50+ söker man 40–60
år.
42775
Snygg och trevlig kvinna 40-talist söker en gullig singelkille
mellan 45–55 för matlagning
och vårutflykter. Hoppas att du
har bil.
42766
Kvinna 40-talist söker snäll
och omtänksam man. Jag gillar
resor, dans, god mat med mera.
42763

l Män söker män
Var finns du man som vill
ha skön massage på dagtid
hemma hos dig?
42834
BS-pensionär 77 år boendes i
Vasastan träffar dig gärna.
42829
60-årig man söker man med
nylon för träffar på dagtid.
42823

Man 50+ som tycker om nylon
söker aktiv man.
42815

koppla av helt enkelt. Hör gärna
av dig.
42825

Ensam man på 68 år söker
manliga bekanta mellan 25–75
år för trevliga träffar. T.ex. vara
ute i naturen, fiska eller bada.
42790

Kvinna 40+ söker kvinnliga och
manliga vänner mellan 40–45
år. Mina intressen är fika, musik
och dans. Ej lesbisk.
42821

Pensionär söker dito bs pensionär 75 år och uppåt utan skägg
eller mustasch för vänskap och
trevlig samvaro i Stockholm.
42786
Trevlig kille på 48 år i Bromma
som söker nya vänner, båda
manliga och kvinnliga. Jag gillar
film, musik, djur och promenader, fika med mera. Hoppas vi
hörs och ha det så bra så länge.
42769

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

Kvinnliga pensionär söker
sällskap och gemenskap. Bor
Alvik/Äppelviken. Många intressen, öppen för nya.
42807

Söker två lite äldre herrar
65+ för trevliga träffar. Jag har
många intressen och är öppen
som person. Hoppas vi hörs.
42782

Assistent och bostad. Omtänksam, gärna äldre kvinna
sökes för assistans av äldre
dam. Bostad erbjudes.
42789

Är en äkta jeanskarl som tycker
om gummistövlar. Är 73 år, bor
i Bromma. Söker manlig vän.
Tycker om promenader, resor,
kultur och växter.
42779

l Övrigt

Pensionär söker skön massage.
42777
Passiv, ödmjuk man på 61
år söker aktiv bestämd man
65–85 år. Jag är 173 cm lång
och tunnhårig. Oerfaren men
längtar.
42771
Söker en dominant, fantasifull
man. Jag är öppen och gillar det
mesta. Jag är 58 och du är +15. Jag hoppas vi hörs.
42764

l Vänner söker vänner
Tjej på 45 år vill utöka sin vänskapskrets och träffa nya vänner. Du är liksom jag singel och
barnfri. Jag har många intressen
bland annat att dansa, simma,
aerobics, teater, resor och att
träffa vänner mm. Stämmer
beskrivningen på dig, hör av dig.
42828
Vanlig kille boendes i Sollentuna söker någon att åka på
semester med till ett varmare
land. Soligt och skönt, bada och

JOBB & KARRIÄR
FÖRSKOLLÄRARE

Ensamstående man på 65 år
söker träffa en manlig vän för
trevlig gemenskap. Vi kan åka
ut och fiska eller gå på bio. Det
finns mycket man kan göra.
42817

Hej du som också är föräldraledig pappa. Jag söker en vän
för promenader i Norrort. 45
minuter, endast dagtid. Det är
ett + om även du kör grå vagn.
42824
Gillar du att ro? Du för
gärna låna min roddbåt i Bergvikshamnen om du hjälper mig
att ösa efter regn.
42796
Söker hundkär person som vill
sällskapa med min Portugisiska
vattenhund två till tre dagar per
vecka. En mellanstor, genomsnäll hund som inte fäller.
Förhoppningen är att jag hittar
någon som vill sällskapa henne
cirka 4 timmar om dagen. Vi bor
i Skärsätra området.
42787
Ungdomlig och positiv kille
på 69 år söker par för mysiga
träffar. Hör av er så får vi pratas
vid mer.
42778
Kvinna saknar reskompis. Jag
ska till en liten mysig fiskeby
på en Grekisk ö i Maj och eller
September. Jag gillar sol och
bad och båtutflykter. Är pigg
och glad oftast. Jag tror mig
vara lättsam och flexibel.
42765

Annonsera:
Ring 08–550 552 70

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

