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köp & sälj
Prylar
Prylar – Köpes
l Lp-skivor 50–90 tal köpes

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

smidig affär. Betalar kontant,
swish eller via bank , mvh Jonny.
Tel: 070-726 74 01.

l Alla bilar köpes idag

Hej, jag köper alla slags bilar
7 dag från 88–19 som t. ex
combi, sedan, tjänste, suv,
obes, oskatt, def, rost mm, som
sagt allt av intresse så ring eller
maila osean98@hotmail.com
så kommer jag redan idag och
köper eran bil, mvh Alex.
Tel: 08-12 10 80 38.

l Alla bilar köpes nu

Fordon
Fordon – Köpes
l Ring mig betalar bäst

Hej, välkomna till en snabb och
trygg affär. Jag är intresserad av
alla märken och modeller oavsett skick, besiktigade, obes,
lågmil, långmil mm. Ring mig,
jag garanterar en snabb och

Hejsan, alla bilar köpes nu från
1999–2019 årsmod snabb o
trygg affär kommer på plats,
korrekt värdering. Även obes,
def, skåpbil, husbil, veteranbilar
mm. Mvh // Lars.
Tel: 073-677 58 78.

l Köper din bil betalar bäst
Hej, alla bilar är av intresse
sedan/kombi/suv/cab/skåp,

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.

tveka inte, köper även defekt
eller obes. Fullständig och
seriös värdering görs på plats.
Utlovar en trygg, säker affär,
swish betalning eller kontant.
Mvh Mikael.
Tel: 070-448 03 81.

l Köper din bil omgående

Hej, alla bilar är av intresse.
Årsmodell, miltal, märke,
obesiktigad, def, inga hinder.
En seriös och korrekt värdering
görs på plats gratis. Betalar
bäst på marknaden och köper
bilen samma dag, en trygg och
snabb affär. Mvh Anton.
Tel: 072-904 50 09.

l Akut bilbehov, allt av intr

Alla slags bilar köpes oavsett
märke, mod, årsmod, motor,
mil, skick osv. Även defekt,
obes, avställt, krockat, taxi,
skåp, pick-up, veteran mm.
Hämtning på plats. Ring för en

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
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.

Trevlig, snäll och 54-årig man
med bra utseende och ordnad
ekonomi söker en bra kvinna
25–40 år. Höstchansen.
43279
Man 70+ söker kvinna som
gillar att gå ut och äta middagar
eller hitta på andra roliga saker
såsom att gå på teater eller att
bara gå ut och ta en promenad.
43276
Mycket vältränad 59-årig man
på 187 cm, chef och säljare på
ett medelstort företag. Intressen är bland annat att träna på
gym, cykla, läsa böcker, resor
och mycket annat som ger

plats. Ring eller sms, maila benjamin_sck@live.se Mvh Benny.
Tel: 070-758 69 76.

l Alla slags bilar köpes idag
l Kolla här bilar köpes omg

Välkommen till en trygg och
säker affär, alla slags bilar
köpes kontant/eller swish.
Alla märken och modeller från
1997–2017 Audi, Saab, Volvo,
Opel, Mb, Peugeot, Renault,
Bmw, Citroen, Vw, Skoda, Hyundai, Toyota Kia mm.
Även obes, Defekta
Mvh Robert.
Tel: 073-971 09 37.

l Alla bilar köpes omg äv def

Hej, har du en bil att sälja.
Ring mig, j ag köper den direkt
kontant på plats. Jag köper alla
märken och alla modeller fr
88–19 i alla skick. Värderar dem
bra och hämtar dem direkt på

Alla märken och modeller av
intresse, även obes, avställda,
ej körbara mm. Kommer ut på
plats. Tveka inte att höra av er
redan idag för en krångelfri försäljning av er bil. Mail eller sms
med foto / gustie@live.se eller
ring. Mvh Christian Friberg.
Tel: 070-403 01 01.

l Egen verkstad/bärgning

ring
Hej, jag önskar hålla mig framme och anmäla intresse om att
köpa bilar trots fel, defekt eller
skick, självklart felfria också,
obes/repobjekt är ej hinder.
Suv, personbil, arbetsbil,
småbil, taxi etc. Ring/maila alla
dagar joelbergs@hotmail.com.
Tel: 076-707 94 07.

l Alla slags fordon köpes

Allt är av intresse oavsett skick
märke o miltal. Vi utlovar alltid
en trygg och korrekt värdering
av din bil. Betalningen sker så
som du önskar. Hämtas i hela
länet. Mvh Rickard Florin.
Tel: 070-812 04 72.

l Alla bilar köpes från 88–13

Hej, jag köper alla slags märken
av bilar från 88–13 bes, obes,
skatt, oskatt, lågmilare, långmilare, ring nu, jag värderar din
bil per telefon och så bestämmer vi tid och plats. Ring eller
maila mikaelsoderberg2010@
hotmail.com Mvh Mikael.
Tel: 08-12 10 48 29.

l Alla bilar köpes nu

Hejsan, alla slags bilar köpes
från 1998-2019, alla märken
och mod, snabb affär, bra
betalt. Även obes, def, skåpbil,
husbilar, cabbar mm. Ring//
sms, mvh Lennart Håkansson.
Tel: 073-020 78 74.

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

l Män söker kvinnor

snabb problemfri affär. Även
stort intr av husbil/husvagn, allt
av intres.
Tel: 070-404 50 00.

livsglädje. Söker kvinna mellan 35–55 år som är attraktiv
och har mycket livsglädje och
humor.
43274
Jag prioriterade bort barn
men nu fick jag längtan. Längtar
du också efter barn och vill försöka skaffa så hör gärna av dig.
43273
En vanlig 40-talist önskar
träffa en kvinna i passande
ålder för att kunna se på tv och
äta tillsammans. Ensamheten är
så tråkig. Att se på livet tillsammans vore verkligt trevligt.
Jag är snus, rök och spritfri. Ej
religiös. Intressen bio, teater

och resor i Norden med eget
fordon.
43271
Ur och skurkille på 50 år vill
träffa en ur och skurtjej för
härliga promenader nu under
höstregnen.
43270
40-årig man vill träffa kvinna
mellan 35–45. Jag är intresserad av träning, promenader och
att träffa roliga människor. Du
har mycket humor.
43263
Trevlig man i Stockholm på
46 år söker en trevlig kvinna i
Storstockholm mellan 45–65
år. Du får gärna vara tränad eller
i bra form.
43261
Lång, snygg och stabil man 62
år i Stockholm söker en golfspelande l’ amant. Du kvinna
40–60, följ med mig på spännande golfrundor och träning
på och utanför banan. Kanske
också resor med mera. Jag är
också intresserad av god mat
och vin. Vänta inte.
43257
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
Trevlig pensionär söker trevlig
kvinna dagtid i söderort för
diskret passion.
43237
Kille på 45 år i Stockholm vill
träffa äldre kvinnor för mysiga
träffar. Hör av er!
43235
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.
Jag gillar att hålla mig form,
är akademiker och har god
ekonomi.
43234

l Kvinnor söker Män
Ungdomlig 40-talistkvinna
söker trevlig och ärlig man
68–75 år. Gillar bland annat promenader, resor, skärgård, bio,
teater, hemmakvällar mm.
43280
Kvinna söker livskamrat för
seriösa träffar. Jag är en 40-talist och pensionär som bor i
Västerort.
43268
62-årig kvinna söker man som
vill dela livets alla sysslor med
mig. Jag kan vara din skeppare
om du har motorbåt. Jag kan
hämta hammaren och spiken

om du lagar mat eller också
gör vi tvärt om. Jag vill inte gå
på gym eftersom jag tycker att
livets alla sysslor är tillräckligt.
Hör av dig om du har ett projekt
igång.
43259
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

l Män söker män
Man 55 år tycker om att klä mig
i damunderkläder. Jag söker
likasinnade för trevlig samvaro
och spännande möten.
43254
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
Kille på 50+ söker dig man som
jag får göra det lite skönt för. Du
får gärna vara äldre. Jag hoppas
vi hörs.
43243

l Vänner
Manlig pensionär boendes
nära Stockholm söker nya
vänner att ta en fika med eller
att göra någonting som vi båda
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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

l Övrigt
Jag rastar eller passar gärna
din hund. Liten eller mellanstor.
Den bör kunna gå ihop med katt
och vara ensam någon timme.
Jag blir snart ålderspensionär
och har hundvana.
43258
Du man intresserad av att
diskutera samhällsfrågor,
välkommen höra av dig. Vi är en
trevlig grupp.
43256
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

Annonsera:
Ring 08–550 550 10

STÄDNING I
STOCKHOLM

Nu även
lördagsöppet
11–14

sedan 1991!

MARIES.SE | 08-86 18 17

Rot & Rut

z Läs mer på skatteverket.se
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För katalog eller kostnadsfritt hembesök:
08-121 117 40
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www.sormlandskok.se

