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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

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

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.

49-årig blond och blåögd kille
söker dig spännande kvinna
som vill träffa mig för härliga
och diskreta träffar, gärna på
dagtid. Jag söker en kvinna
mellan 30–65 år, ej överviktig.

Har du stora planer men står
stadigt med fötterna på jorden?
Då vill jag träffa dig. Jag är en
nyfiken och levnadsglad 40-talist med många intressen. Arkitektur, filosofi, politik, musik
samt långa och goda middagar
med det fina samtalet.
43202

Jag gillar att hålla mig form,
är akademiker och har god
ekonomi.
43234

Man på 60 år söker en kvinna i
passande ålder. Jag är romantisk och omtänksam. Tycker om
både stan och skogen. Jag är en
öppen, glad och social kille.
43212

Hej du underbara reskamrat
och kanske livskamrat, vet
vem? Jag söker dig mellan
55–65 år som har mycket humor, distans och gillar stavgång
som motion. Bio, god mat,
dryck, teater, skratt, kramar
och närhet, allt är intressant.
Själv är jag 66 år, 79kg och 174
cm lång.
43233

Bra karl reder sig själv. Detta
tror jag inte alls på. Vi människor behöver vänner och
gemenskap. Vill du bli min vän?
Jag är en nyfiken och gladlynt
40-talist med många intressen.
Musik, människor och politik.
Jag bor i Äppelviken i Bromma.
43200

41-årig kille vill träffa en
äldre kvinna 60–70 år som bor i
Stockholm. Jag bor i Älvsjöområdet. Jag är ensam och har bil.
43209

l Män söker män
Man 55 år tycker om att klä mig
i damunderkläder. Jag söker
likasinnade för trevlig samvaro
och spännande möten.
43254

35-årig kille vill gärna träffa
kvinna 50+ för mysiga hemmakvällar och fina samtal.
43220

55-årig kille i Danderyd vill ha
en mognare väninna för trevliga
träffar då och då. Du är gärna
65–75 och har lite former. Jag
är snäll och generös och tar väl
hand om dig.
43232

l Kvinnor söker män

Man på 68 år i Stockholms
innerstad vill träffa annan man
för trevliga träffar. Sommartid
brukar jag åka ut och bada på
nakenbad. På vintertid blir det
mycket att man går på bio eller
fikar.
43250

Trevlig, mogen man sökes för
spännande möten. Jag är en
blond, lång och normalbyggd
kvinna. Jag hoppas att du säger
ditt nummer långsamt och
tydligt.
43239

Barnlängtande singelkille
söker tjej att ha barn med varannan vecka. Viktigt att du bor
i Stockholms innerstad och har
ett ordnat liv.
43231
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Akutmottagningen är till för akuta och livshotande sjukdomar och
tillstånd. Vid behov av vård som inte är akut, vänligen besök 1177.se
eller ring 1177 för vägledning till rätt vårdform. Närakuten Danderyd
finns kvar på samma adress som tidigare, Ryggradsvägen 12.
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l Vänner
Manlig pensionär boendes
nära Stockholm söker nya
vänner att ta en fika med eller
att göra någonting som vi båda
gillar. I höstmörkret kanske vi
kan laga mat eller baka och dela
på en flaska vin.
43248
72-årig lesbisk kvinna längtar
efter att få träffa en annan
kvinna för att uppleva vänskap,
närhet och allt som gör livet värt
att leva.
43204
Kvinna på 67 år boendes i
Enskede vill träffa en vän att
umgås med. Exempelvis fika,

Mitt i ger dig bäst koll på
söderort! Ladda ner vår
app och få massor av
lokala nyheter – varje dag.
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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
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Ungdomlig och kärleksfull kille
söker mogen och ordentlig kille.
Mysig, skötsam och en skön
och trevlig samvaro och en relation. Intressen i mängd.
43194
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En proper man mellan 55–70
år som kan ta emot en likaledes
man i hemmet då och då sökes.
Helst i Norrort.
43206
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Du man intresserad av att
diskutera samhällsfrågor,
välkommen höra av dig. Vi är en
trevlig grupp.
43256
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Maskulin man 60+ som gillar
att klä sig i damunderkläder
när jag träffar dig man 55–70 år
hemma hos dig i Stockholmsområdet.
43208

l Övrigt

Tjej i Stockholm som dansar
salsa söker manlig danspartner.
Det är kubansk salsa jag dansar
och min nivå är fortsättningsnivå. Jag bor centralt i innerstan
och är lång, positiv och utåtriktad.
43249
Lägenhet i Stureby bytes mot
en tvåa. Det är en etta på 42
kvadratmeter nyproduktion,
nära affärer och kommunikationer. Jag skulle vilja ha en lägenhet på söder eller vid Gullmarsplan eller centralt i söderort.
43241
Bridgepartner sökes för spel
i västra Stockholm eller på
St.Erik. Vi vill båda utveckla vårt
spel. Helst pensionär.
43225
Är du en pensionerad lärare i
Svenska? Jag är en äldre kvinna,
infödd Svensk, önskar repetera
grundskolesvenska mot ersättning. Gärna i Järfälla.
43223
Kan du känna dig ensam? Vad
är egentligen ensamhet och var
kommer den känslan ifrån? Om
du vill prata om det här genom
att delta i ett dokumentärt
projekt om ensamhet för att
känslan av ensamhet skall kännas mindre ensam, kontakta
mig. Varje deltagare är anonym.
43213

få lokala
pushar från
söderort!

Kl 08.00 söndag den 6 oktober öppnar akutmottagningen i den
nya akutvårdsbyggnaden på Danderyds Sjukhus. NY ADRESS:
P
Entrévägen
4. Parkeringsjukhus
finns i direkt anslutning vid sjukhusets
Danderyds
huvudentré. Samtidigt stänger den nuvarande akutmottagningen.
parkering
entreprenörer

teater, promenader, utställningar mm. Jag har vil. Kul om
du hör av dig.
43193

RAND

Kille på 45 år i Stockholm vill
träffa äldre kvinnor för mysiga
träffar. Hör av er!
43235

Ungdomlig kvinna 60+ boendes i Södra Stockholm söker
dig man mellan 62–65 år som
har ett ungt sinne och är rökfri,
har humor och gillar utflykter
mm och att ha trevligt. Kanske
du och jag.
43221

Kille på 50+ söker dig man som
jag får göra det lite skönt för. Du
får gärna vara äldre. Jag hoppas
vi hörs.
43243

GE ST

Trevlig pensionär söker trevlig
kvinna dagtid i söderort för
diskret passion.
43237

Medelålders man söker en
kvinna som är snygg och snäll.
Jag är snäll och manlig.
43226

Man 69 år från Norra Stockholm söker en pigg och snäll
kvinna. Du går gärna ha jobbat
inom polisen eller vården. Jag är
rökfri, ärlig och pålitlig.
43214

Obs! Vi förbehåller oss rätten att ta bort osedliga annonser.

Seriös och trevlig Stockholmskille på 38 år söker efter seriös
och trevlig tjej för ett seriöst
förhållande. Är ingen krogmänniska men har ingenting emot
att gå ut och äta på något
mysigt ställe. Tycker annars om
att titta på film, äta god mat,
lyssna mycket på musik och att
träffa vänner.
43244

Kurvig kvinna på 48 år vill
träffa en man. Jag har utflugna
barn. Jag uppskattar bio, teater,
konstutställningar och resor.
Jag är även intresserad av politik. Du har stabil ekonomi.
43222

Kille på 37 år vill gärna träffa en
kvinna på 50+ för mysiga hemmakvällar. Jag ser fram emot att
träffa dig.
43217

När du har spelat in en ny annons tilldelas du ett annonsnummer och en
pinkod. Skriv ner koderna!

l Män söker kvinnor

Pensionerad änkeman söker
kvinna som liksom jag tröttnat
på ensamheten. Mina intressen
är promenader, jympa, dans,
skärgården, resor och husbilen
mm. Jag är rökfri.
43228
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Mitt i-appen hittar du i App
Store och på Google Play:
NORR

20181011

