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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.

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.
Observera att detta är en telefontjänst och endast ett urval av annonserna i röstbrevlådan publiceras i tidningarna i mån av plats.
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
Norrländsk ungdomlig man
på 70 år vill träffa en yngre,
rökfri kvinna. Mina intressen
är bland annat klassisk musik,
konserter, fotografering, att
vara ute i naturen med mera.
43186
Man söker kvinna mellan
40–60 år. Jag är en helt vanlig
Svensk man med god ekonomi.
43196
Man 70+ ungdomlig i sinnet
med båda fötterna på jorden
vill träffa en kvinna för en fin
gemenskap. Har ingen lust att
vara själv längre. Vill ge och
ta emot kärlek och omtanke.
Intresserad av allt som gör
tillvaron trivsam. Är aktiv på
många sätt.
43185
Värmdöbo sedan födseln. 40
år 180 cm, 95 kg. Träningsin-

tresserad. Gärna naturpromenader. Har egen etta med kök.
Söker kvinna 35–75 år, lugn och
snäll med humor. Icke rökare.
Egna barn inget hinder.
43183
Blond 55-årig Stockholmskille
söker en kvinna runt 70-års
åldern, 70–75 år, för gemensamma nöjen och njutningar.
43176
Ungdomlig man 75 år söker
kvinnligt sällskap för att umgås
med träffar och utflykter samt
lite dans.
43175
Man 50+ söker efter en bestämd kvinna.
43172
Medelålders man. Snäll och
godhjärtad. Ser mycket bra ut.
Dansant. Tycker om att resa
och träffa nya människor.
43167

Lång och social 70+ man med
för mycket saker, bil, båt, trädgård osv önskar träffa glad och
positiv yngre kvinna, kanske i
Västerort.
43166
Lång, smal, fräsch och charmig 55+ årig man med blå ögon
söker en mogen, snygg och
normalbyggd kvinna mellan 45
och 60 år för spännande träffar
på dagtid.
43165
Kille 41 år vill träffa kvinna runt
45–55 år i Stockholm som vill
ha fina hemmakvällar. Jag har
inga barn, ser bra ut och vill ha
en längre relation om det är
möjligt.
43164
Mogen härlig man söker
mogen härlig kvinna för sköna,
härliga och diskreta träffar.
Även att vi kanske kan träffa
andra par. Kram.
43162
68-årig man boendes både
i Stockholm och Gnesta vill
träffa en kvinna. Ålder får du
bestämma själv. Jag är en
kramgod kille. Tycker även om
bio och konserter av olika slag,
även utställningar. Det finns
mycket man kan göra när man
är två.
43151

l Kvinnor söker män
Jag är en snäll kvinna med
blont hår. Söker mogen seriös
man för spännande träffar helst
under dagtid.
43190

Kvinna på 68 år boendes i
Norra Stockholm vill träffa man
mellan 65–70 år. Jag tycker om
naturen, klassisk musik, teater
och resor. Det finns mycket
man kan göra när man är två.
43181
Snygg och mogen dam önskar
träffa en undergiven och mogen
man med stil. Passande ålder
50–70 år. Vi träffas dagtid. Ej
sex.
43174
Pensionär och änka söker man
som liksom jag har tröttnat på
ensamheten. Mina intressen är
promenader, jympa, dans, mm.
43170
Ungdomlig och snygg 40-talist
söker yngre kille som gillar
matlagning mellan 35–55 år.
Har du bil är det ett plus. Är
även intresserad av utflykter
och musik.
43161
En trevlig kvinna 53 år,
attraktiv, letar efter en snygg
man med passande ålder och
humor. Mina intressen är kultur,
natur och musik. Bara seriösa
svar tack.
43156
Var finns du min skogsmullevän som uppskattar vandring,
att leta svamp och gå i skog och
mark? Du är runt 55–65 liksom
jag och gillar att upptäcka nya
platser. Jag är ungdomlig, full
av energi och livsglädje. Jag har
en hund men jag saknar en vän
att dela naturen med. Du har bil
och är rökfri precis som jag.
43153

l Män söker män
Ungdomlig och kärleksfull kille
söker mogen och ordentlig kille.
Mysig, skötsam och en skön
och trevlig samvaro och en relation. Intressen i mängd.
43194

Du kvinna med Maine Coon
katt från Blocket på Bussen i
Bro Måndagen den 19 Augusti
klockan 12.
Tjejen med katten från Kattstallet.
43169

Tunnhårig man, 172 cm, söker
äldre aktiv man 75–85 år. Jag
är följsam och tycker om det
mesta som är roligt. Stockholms innerstad.
43182

l Övrigt

l Vänner

Är du en ensamstående eller
rent av ensam pensionär som
vill ha någon att prata med,
någon som följer med på
hundpromenader samt allt det
andra? Jag är en medelålderns
ensamstående man i Söderort
som är van att umgås med
äldre. Du är nikotinfri.
43195

Kvinna på 67 år boendes i
Enskede vill träffa en vän att
umgås med. Exempelvis fika,
teater, promenader, utställningar mm. Jag har vil. Kul om
du hör av dig.
43193
Salsakille söker danspartner.
Jag har en passion för salsa. Jag
söker en partner som är bättre
än jag. Jag behöver någon som
är bättre än jag. Min nivå är fortsättning både i linjesalsa och
kubansk salsa. Din ålder eller
utseende spelar ingen roll.
43178
Man över 60 söker vänner. Vi
kan gå på bio, teater, föreläsningar eller vad vi kan hitta på
tillsammans. Vänner kan man
inte få för många av!
43173
67-årig kvinna boendes i
Enskede söker båda manliga
och kvinnliga vänner för dans,
social samvaro, träning, teater,
bio, middagar osv.
43171

JOBB & KARRIÄR

Del i varmgarage önskas hyra i
Järfälla för två stycken mindre
veteranmotorcyklar. Gäller endast förvaring, ej meckande.
43198

Vi söker en dagmatte för en
lugn, glad och social bichon
havanais tre till fyra dagar i
veckan. Vi bor i Tyresö Strand.
43192
Jag söker dig man eller kvinna
som vet med dig att du på det
ena eller andra viset blivit felbehandlad inom vården. Fått fel
eller ingen konkret behandling.
Tillsammans kan vi bilda en
intresseförening.
43191
Varmgarage önskas hyra
Västerort för min veteranbil.
Jag har tänkt ställa in den i
September/Oktober och hämta
ut den i April. Det gäller endast
förvaring, ej meckande.
43179

Annonsera:
Ring 08–550 552 70

A-SPRINKLER AB EXPANDERAR!

STIB-AUKTORISERADE
SEDAN 2002

Hyrex grundades 1979 och är idag
ett av de ledande ställningsföretagen i
Stockholm och Uppsala. Vi har en norr
depå i Arlandastad och vårt HK/söder
depå ligger i Alby. Vi hyr ut och monterar
byggnadsställningar och väderskydd.
Vårt motto är hög servicenivå, kvalitet
och säkerhet. Vår specialitet är väder
skydd. Sedan 2002 är vi STIBaukto
riserade vilket innebär att vi uppfyller
de kriterier som STIB kräver gällande
kvalitet, arbetsmiljö och utbildning.

Till vår södra depå i Alby söker vi:

LOGISTIKANSVARIG
Vi söker dig som tar stort ansvar, har pondus, är en god chef och kan leda
personalen på vårt logistikförråd. Du har ett bra ordningssinne och ett gott
affärssinne för diverse mindre inköp. I yrkesrollen ingår att planera transporter,
göra veckoplaneringar för logistik och gårdsarbete, sköta registreringar i vårt
lagerprogram samt ansvara för vår fordonspark med service, reparationer m.m.
Du skall behärska svenska i tal och skrift, ha en god datorvana och minst
gymnasieutbildning. Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är ett krav.
Skicka endast skriftliga svar till tommy@hyrex.nu med CV och en kort beskrivning
om dig själv.

Vi söker även:

STÄLLNINGSBYGGARE

(2 st för placering på Albydepån och 2 st för placering på Arlandadepån)
Vi söker dig som har god erfarenhet av montage av ställningar och väderskydd
och kan arbeta självständigt. Du har STIB:s utbildningar eller motsvarande, har
hög arbetsmoral, är representativ mot våra kunder, har god planeringsförmåga
och kan hantera diverse dokument knutna till projekt  det är våra krav. Du tar
arbetsmiljö och regelverk på stort allvar, arbetar metodiskt och nyttjar arbetstiden
utan stress samt har goda tal och skrivkunskaper i svenska.
Skicka endast skriftliga svar till tommy@hyrex.nu med CV, utbildningsbevis
och en kort beskrivning om dig själv.

Vi söker därför montörer boende inom Stockholmsområdet:

1–2 servicemontörer inom service/underhåll
(boende i norra Stockholm) samt

1–2 sprinklermontörer inom nyinstallation
Vi ser helst att du har några års erfarenhet inom sprinkler, VVS eller
installationsarbeten. B-körkort är ett krav för service och underhåll.
Vi erbjuder en stimulerande och varierande arbetsplats med eget ansvar.
För mer information kontakta Johan på johan@a-sprinkler.se
Sista ansökningsdag 27 september.
A-SPRINKLER AB
Kontovägen 1B, 175 62 Järfälla
Tel 08-37 70 01
www.a-sprinkler.se
”Rum där människor trivs, utvecklas och mår bra”

Tornberget är ett kommunalt fastighetsförvaltningsbolag
i Haninge. Vi äger och förvaltar kommunala verksamhetsfastigheter såsom skolor, förskolor, fritidsgårdar, bibliotek
samt äldre- och omsorgslokaler.
Totalt äger vi cirka 300 000 m².
Antalet medarbetare är närmare 100.
Våra nyrenoverade och moderna kontorslokaler ligger centralt
i Haninge nära buss- och pendeltågsstationer. Runt hörnet finns butiker, restauranger
och Rudans friluftsområde.

Ett av Sveriges mest kundvänliga fastighetsbolag söker nu en

Servicesnickare

Läs hela annonsen på: www.tornberget.se
Välkommen med ansökan märkt med diarienummer 479_2019 till:
registrator@tornberget.se.
Kontaktperson för tjänsten: Angela Riffo Alexandraki, telefon 08-606 53 30.
Sista ansökningsdag: 30 september 2019.

