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mitti.se/familj
Gratulera nära och kära! Vi uppmärksammar högtidsdagar och nyfödda gratis. Vi tar endast emot bidrag
inskickade via www.mitti.se/familj där du lämnar in bild
och text. Anonyma bidrag införes ej. Senast 3 veckor
innan önskad publiceringsvecka vill vi ha ditt bidrag.
Frågor? Tel: 550 552 50

Grattis

Födda
Den 5/10
fyller vårt
älskade
barnbarn 1 år.
Stort grattis
Viggo från
Baboo och
Joffa.

Grattis vår
härliga Julia
som fyller 8
år den 3/10.
Vi älskar dig!
Mamma,
pappa,
William och
moster Inna.

Grattis på
9-årsdagen
vår älskade
Felicia den
30/9. Kramar
från mamma,
pappa,
farmor och
farfar.

Grattis vår lilla
busiga Sharbel
som fyllde
4 år den 28/9.
Vi älskar dig
jättemycket.
Pappa,
mamma,
syster, bror.

Evelina
farmors lilla
älskling fyllde
2 år den 2/9.
Puss och
kram.

Stort grattis
till vår älskade
Alva som
fyllde år den
1/10. Många
kramar i
efterhand
från mormor
och morfar.

Grattis till
bästa Samuel
som fyllde
13 år och
tonåring
28/9.
Kram farmor.

Olivia farmors
lilla älskling
fyllde 3 år
den 24/9.
Puss och
kram.

köp & sälj
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.

Fordon – Köpes
l Alla bilar köpes nu

Det var stor syskonkärlek från
första ögonkastet! Eli har blivit
storebror till sin syster Moa
född 22.20 den 1/8 2019 på
Huddinge sjukhus.

Värt att kolla
varje vecka

SÅ GÖR DU

Fordon
Hejsan gott folk, alla märken o
mod köpes från 1999–2019 årsmod, snabb o trygg affär, korrekt värdering, betalar bäst pga
bilbrist. Även defekta, obes,
skåpbilar, cabbar, husbilar mm.
Betaining sker helst via swish//
konto, mvh Mats.
Tel: 073-024 21 63.

l Köpes bilar 2005 2015

Köpes alla fordon trasigt eller

Miniorkampanj!

fungerande spelar ingen roll, allt
är av intresse och köps i befintligt skick utan några garantier,
bussar, skåp, pickup, personbil
m. m, ring.
Tel: 070-873 83 08.

l Alla bilar köpes idag

Hej, alla slags bilar köpes nu fr
1998–2018 årsmod, alla märken
och modeller korrekt värdering
på plats. Köper även obesiktad,
oskatt, avställd, långmil, suv,
sportbilar även husvagn/husbil
är av intresse, ring så är din bil
såld idag. Mvh Anton.
Tel: 076-939 49 63.

Nu är det
bråttom.
Njursvikt är vanligt, osynligt
och ofta livshotande.
Vi har fått världens finaste
barnbarn! Alicia föddes den
18/6 2019. Många kramar
från mormor, morfar, farmor
och farfar.

SPORTSPALTEN

Galactic set

Fleecefodrat regnset
för kidsen! Smidigt
och värmande med
praktiska detaljer
som reflexer,
Kolla
hängslen
priset!
och
avtagbar
huva.

499:-

ord. pris 799:-

Hjälp oss att rädda liv!
Plusgiro: 90 03 67-4
Swish: 900 36 74
www.njurfonden.se

Glömstapoolen

Din vaccinationsmottagning Huddinge
Höst pris
på TBE-vaccin
under oktober

Vuxen 350 kr (400 kr)
Barn 300 kr (350 kr)

Drop in
Mån dag 14–18
Onsdag 15–19
Fredag 14–18
Lördag 11–15
Övrig tid bokas

Glömstapoolen

Sjödalsvägen 11, 141 47 Huddinge. Tel. 08-556 415 05.

www.glomstapoolen.com

Vi kompletterar
hemtjänsten!
Vi
ordna
r
RUTavdra
get

Vi skräddarsyr lösningar
baserat på dina behov och
önskemål, exempelvis:

Städning
Veckohandling
Promenadsällskap
Tvätt och strykning

Klement

Vinteroverall från
Color Kids, vädertålig
och med smarta
detaljer till
Kolla
kampanj- priset!
pris!

599:-

hagersten@veterankraft.se | tel: 08-425 12 730

JAZZ
I SKÄRHOLMEN

Hacke Björksten, saxofon, Hans Backenroth, bas,
Ulf Johansson Werre, piano, Gullevi Svensson, sång,
Skärholmens gospelkör under ledning av Daniel Kurba.
I samarbete med Stockholm Jazz Festival

SÖNDAG 13 OKTOBER 18.00
SKÄRHOLMENS KYRKA

Håll koll på vädret.
Ladda ner vår app Kustväder
till din iPhone eller Android.

ord. pris 899:-

Alfon

Fin allväderstövel till
kanonpris! Strl 24-38.

249:-

ord. pris 499:-

Välkommen till

Heron City
Kungens Kurva

