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familj

Carmen Wolters

födda

Leg. BVC-sköterska

Välkommen till familjesidan
På familj uppmärksammar vi högtidsdagar och nyfödda
gratis. Vi tar endast emot bidrag inskickade via vår hemsida. Gå in på www.mitti.se/familj för att lämna in bild
och text. Anonyma bidrag införes ej. Senast 3 veckor
innan önskad publiceringsvecka vill vi ha ditt bidrag.
Frågor besvaras på tel: 550 552 50

Välkommen Johannes, lillebror
till Alexander och Luukas, född
på Danderyds Sjukhus 19/6
2012. Helena Vazquez och Torbjörn Sohlström.

Grattis storebror Alve som har
fått en liten syster Aminda. Stolta
föräldrar är Samir och Malin.
Välkommen önskar famo Gun
fafa och Aziz!

l Oscar

Mary Frideborg Ahrenberg född
1909
Stig Göransson född 1920
Lalage Fredén född 1923
l Engelbrekt
Inger Maria Reuter född 1925
Åke John Bertil Bertilson född
1920

Hurra för Michelle Salehian
som fyller 2
år den 21/9.
Grattis min
underbara och
älskade dotter.
Tack för att du
förgyller vår
värld.

Den 4/8-12 föddes vår William
på BB Stockholm. Vi älskar dig
så mycket! Stolta och lyckliga
föräldrar är Marie-Louise och
Martin.

vigsel
Grattis Oliver
på din 7-årsdag
som var den
4/9 Kramar
från mamma,
pappa och
brorsorna

Grattis finaste
Tora på 4-årsdagen! Kramar
mamma,
pappa och
Edit.

Vi gifte oss den 3/3 i Stadshuset.
Våra barn Tim och Harriet, föräldrar och syskon var med. John
och Veronika.

Hur får vi tandborstningen
att fungera?
FRÅGA Jag har en bebis som är elva månader och hon har
fått sex stycken tänder. Jag försöker borsta hennes tänder morgon
och kväll men det är näst intill omöjligt. Hon kniper ihop munnen
och om man får henne att öppna den så har hon tungan i vägen.
Jag har tre tandborstar, två till henne och en till mig, för annars
vill hon ta borsten. Hinner man dra några tag med borsten så är det
ytliga och jag har svårt att tro att hennes tänder blir rena.
Vad ska jag göra? Jag blir galen, hur ”farligt” är det med
slarvigt borstade tänder?
Just nu använder vi inte heller någon tandkräm då min mamma
säger att det är farligt att svälja den och det är ju omöjligt att få
henne att spotta.
Tacksam för hjälp! Lisen

grattis

dödsfall

Fråga
BVC-sköterskan

Älskade Felicia kom till oss
fredagen den 8/6, 49 cm och
3365 g. Stolta föräldrar Sara och
Rickard.

jubileum

SVAR
Vissa barn tycker det är jätteroligt, andra tycker
det är rena pesten att borsta tänderna.
En fluortandkrämsklick stor som din dotters lillfingernagel
rekommenderar tandläkare. Det är vad vi går ut med på BVC. Nej
det går inte att få henne spotta, men det gör ingenting. Lite sväljer
man, men det ska inte vara farligt. Det finns tandkräm anpassad
för småbarn.
Ett tips är att leka fram tandborstningen, det gäller att ha fantasi.
Ni kan till exempel låta henne få borsta era tänder.
Det är viktigt att borsta tänderna även på små barn, än viktigare
blir det när kindtänderna kommer. Ge inte upp, det är för hennes
bästa. Hon kommer att tacka er sen.
Lycka till! Carmen Wolters,
BVC sköterska på Familjeliv.se

Jens Nyberg och Malin Jansson,
Sundbyberg, fick den 25/6 sonen
Edvin. Han var 52 cm lång och
vägde 3995 g. Storasyster heter
Lily.

Åke och Britt Hymnelius firar
guldbröllop den 8/9-2012!
Stort grattis och många kramar
från Bengt, Magnus, Tina och
Lotta med familjer.

Babysim & Småbarnssim
Naturistbad
Badkalas
Möhippor, Svensexor
Vi hyr ut vår varma pool
Alltid 34° i vattnet

Småbarnssim & Simskolor
Fortsättningsgrupper
Vuxensim
Privatlektioner
Crawlskola
Simträning för vuxna

Vattengymnastik
Gravid pass
Aquazumba
Aquapilates

www.babysim.se

www.monasimskola.com
070 373 17 82

www.vattengymnastik.nu
073 546 53 62

Familjeliv.se är Sveriges största
mötesplats för kvinnor. Den populära sajten besöks varje vecka av en halv
miljon mammor som diskuterar, söker information och fakta och hittar andra som
är i samma situation som de själva. Välkommen hit!”
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KUNGSHOLMSG. 10, �-RÅDHUSET, BUSS 52,
200 M. FR. T-CENTRALEN
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500:-

Skinnboots damskor
Ord. pris 999:-

540:-

Skinnboots damskor
Ord. pris 1199:-

Södra Agnegatan 20,
Kungsholmstorg.

nu

560:-

Skinnboots damskor
Ord. pris 1099:-

nu

08 712 05 28

Vi tar emot företag och
grupper
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220:-

Waterproof barnskor
Ord. pris 499:-

mån-fre 11-18:30 • lör 11-16 • sön stängt

ken
- Ringa ban
medel
- Köpa tvätt
en Mitt i om 00
g
n
i
n
d
i
t
l
a
- Tipsa Lok
8-550 550
0
r
e
l
l
e
e
.s
i
t
mit
nyheter på

Forskning för liv
och livskvalitet
Gåvor till hjärnforskningen
räddar liv och förbättrar
livskvaliteten för drabbade
och deras familjer.

D i t t b i D r ag b e h övs!

