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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

Supergrattis
Holly på din
födelsedag
den 24/5
önskar
mormor och
Roger.

Till vår son
Lucas,
mamma och
pappa älskar
dig mest i
hela världen.
Grattis på
4-årsdagen!
4/5.

Grattis på
7-årsdagen
Anton! Hipp,
hipp hurra!
Kramar från
mamma,
Albin och
pappa.

Stort grattis
älskade Julia
på
4-årsdagen
den 10/5.
Puss och
kram från
mormor och
morfar.

Grattis
Cebraa
Sivilceoglu på
din 27-årsdag
önskar din
arbetskollega
Mats!

Hipp hipp
hurra för
Viggo som
fyller 6 år
den 16/5.
Kram från
Theo,
mamma
och pappa.

Grattis Milo
24/5. Finaste
killen fyller 1
år. Mummu
älskar dig så
mycket.
Önskar
mummu Satu.

Många grattiskramar på
födelsedagen
vår Oliver som
fyller 4 år den
20/5. Kram
från moster,
mormor,
morfar.

Grattis
Anders
20 år!

11/5 fyllde
Moltas
Hagman Öhrn
5 år! Moltas
hälsar till alla
han känner.
Grattis från
mamma,
pappa och
Pelle!

Grattis Enes
Gak Gavat på
din
16-årsdag
önskar din
flickvän
Mikaela.

Födda

STÄDNING I
STOCKHOLM
Boka online idag.

För annonsering
ring 08-550 552 70

Vem vill du gratulera?

STOCKHOLM

Gör det på www.mitti.se/familj

MARIES.SE | 08-86 18 17

köp & sälj
SÅ GÖR DU
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 08550 552 50
Handla tryggt! Vid alla köp, kräv
alltid legitimation, betala aldrig i
förskott. Vid bilköp, följ med på
provkörning.

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 m. m.. allt
av intresse, Betalar och hämtar
på plats, Ring Johan eller maila
lista till..grammofonskiva@
gmail.com. . betalar fr. 1000 kr/
st för unika rariteter.
Tel: 073-541 45 08.

JOBB

sammanträder den 25 maj kl. 16.00
i Stadshusets rådssal
Kl. 16.00 Interpellationer
Kl. 17.00 Frågestund
Kl. 18.00 Beslutsärenden
Du kan följa sammanträdet
via webb-tv, start.stockholm/kf-tv
eller i Stockholms närradio, 95,3 MHz
samt från åhörarläktaren.
Du kan ta del av sammanträdeshandlingarna via
Meetings plus, edokmeetings.stockholm.se.
Välkommen!
Cecilia Brinck, ordförande

Du kommer alltid att vara hos mig
Din dotter Helin

Arninge Golfklubb är belägen i Täby vid
Ullna Strand. Här finns en18-hålsbana,
en stor golfstore butik, golfstudio, driving
range och träningsområden samt en
mycket välbesökt och populär restaurang.

Arninge Golfklubb söker

Ekonom/kAnslist
Vår nuvarande ekonom/kanslist ska nu gå pension.
Vi söker nu dig som är en driven person och trivs
med att arbeta med människor i kombination med
en administrativ roll med många bollar i luften.
Huvuduppgiften är att sköta golfklubbens bokföring, löner mm men vi lägger även stor vikt på
social kompetens. Du är ansvarstagande och
kan prioritera. Du har en ekonomiutbildning eller
dokumenterad erfarenhet av ekonomiarbete. Du har
goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Vi använder Visma Administration, Bokslut och Lön
så har du erfarenhet av detta system är det en fördel. Vidare bör du ha erfarenhet av Microsoft Office
samt Golfens IT-system GIT. Det är en fördel om du
är golfare. Du bör ha tillgång till bil.
Dina arbetsuppgifter: Löpande ekonomi, bokslut
och årsredovisning. Medlemsärenden. Administrativa uppgifter. Löneadministration
Arbetsvillkor: 40–60%. Vi följer gällande kollektivavtal. Lön och förmåner enligt överenskommelse.
tillträde: Enligt överenskommelse. Skicka din
ansökan inkl. CV, löneanspråk, referenser
skickas senast 2020-06-05 till
klubbchef@arningegk.se.

KUNGÖRELSER
Stockholms kommunfullmäktige

Världens bästa pappa
Saknar dig oerhört
Tills vi ses igen…
vila i frid

jobb & karriär
Lärare,
it-strateg
eller frisör?
Din nya
personal
läser Mitt i.

Välkommen älskade
Zackarias, Novas lillebror,
som föddes den 12 mars.
Mormor Mona och Bernte.

1946 01 01
2020 03 03

Begravningen har ägt rum i kretsen av de närmaste.

Välkommen till världen finaste
Wilma, född i Uppsala den
25 april. Kramar från Matte,
Kickan, Amanda, Hakim,
Anton, Morris och Dominique.

Välkommen till världen Ellie!
Född 2 mars 2020 på
Danderyds sjukhus. Mamma,
pappa och storebror Jamie
älskar dig till månen och
tillbaka.

Nazmi Ölcer

Stalands Sollentuna, Täby &
Vällingby söker möbelsäljare
Nu söker vi dig som gillar kundkontakt och ser service som en självklarhet.
Är en engagerad, noggrann och lyhörd säljare som vägleder kunden till
ett bra köp.
Stalands har ett brett och spännande sortiment från ledande designers
och möbeltillverkare. Vi erbjuder ett varierat och trevligt jobb i ljusa
fräscha lokaler.
Välkommen med din ansökan och CV till info@stalands.se,
senast 25 maj 2020. Märk ansökan ”Säljare och med butiksnamn”.

start.stockholm

www.stalands.se

