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FAMILJ

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

GRATTIS
Vårt barnbarn Alexander Tiderman
fyller 11 år
23/3. Hurra,
önskar mormor, morfar,
mamma,
pappa, Negar
0ch Nasim.

födda

Tommy Waard & Gerd Elliot Parterapeuter Relationscentrum

Tiden har
gått som ett
jehu, tänk
nu är du
redan sju!
Grattis Noah
på födelsedagen den
16/3 önskar
mormor.

Grattis Victor
Palmqvist
som fyller 1 år
den 15/3!
Många
kramar och
pussar från
farmor och
farfar.

Stora grattiskramar till
lilla Astrid,
som fyllt hela
3 år! Hurra
hurra hurra
hurra! Familjen Sundvik.

Julia fyllde
11 år den
7/3. Mormor
och morfar
gratulerar.

Ännu en
gång, stora
grattiskramar
till världens
bästa Carin!
Saknar dig!
Mia och Co.

Hurra för Zeke som fyllde
2 år den 14/2.
Bamsekramar från
Viggo, mormor, morfar,
gammelmormor och
farmor.

Stort grattis
till vår fina
Alfred som
fyllde 3 år
1/3. Massor
av kramar
från mormor
och morfar.

Rasmus på
Kungsholmen fyller 7
år den 15/3.
Mormor och
morfar i Täby
gratulerar.

Stort grattis
till världens bästa
mamma!
Vi önskar dig
en härlig födelsedag med
din familj och
vänner. Dina
döttrar.

Dags för
sommarförvaring!

50% på pälsmocka
Rean gäller t.o.m. 5/4 -13

Öppet: vard. 10.00-18.00 • lörd. 10.00-14.00
Scheelegatan 12, Stockholm • Tel. 650 79 72, 650 96 06

Fråga
parterapeuterna
Sexlöst förhållande – vad ska jag göra?

Välkommen till världen vår
Junie! Föddes den 27/12 -12,
10.24 på BB Stockholm. 49
cm och 3350 g. Vi älskar dig
och är så stolta. Mamma och
pappa.

FRÅGA
Jag är en 24-årig tjej som är
tillsammans med en lite äldre kvinna.
Vi har varit tillsammans i två år och vi älskar
varandra innerligt. I början så hade vi sex ofta, hon
gav mig komplimanger och så vidare, men redan
efter ett halvår så avtog allt sådant. Jag började
ifrågasätta om hon fortfarande älskade mig, och
det var inget snack om saken, och det gör hon
fortfarande. Sedan dess har vi haft mindre och
mindre sex, just för att hon inte vill eller har lust.
Jag har tagit upp detta gång på gång, frågat henne
om det är mig det är fel på och så vidare. Det får
mig att känna mig så oattraktiv och osexig. Hon
säger att det är henne det beror på. Det känns som
att jag hela tiden tar hänsyn till hennes känslor
och icke-behov, men jag får inget tillbaka. Hon
visar på många andra sätt hur mycket hon älskar
mig, och vi har ett jättefint förhållande i övrigt.
Jag har funderat ett flertal gånger på att göra slut,
men samtidigt älskar jag henne så otroligt mycket.
Snälla hjälp!

Välkommen älskade Ludvig.
Född 3/6 2012 på BB Stockholm. Vilmers lillebror, vår
son - Magnus och Tove.

dödsfall
l S:t Matteus

Den 15/2i 2013 fick Peter och
Cecilia Carlsson ifrån Huddinge en liten dotter! Ida var
49 cm lång och vägde 3415 g.
Stolt storebror är Otto!
Foto: www.Bebisfoto.se

Set Arne Berglund född 1919
Inga Linnéa Tjernlund född 1920
Ulf von Zweigbergk född 1926
Martti Einar Sironen född 1932

l Gustav Vasa

Birgit Elisabet Nyman född 1927
Göran Patrick Söderlund född 1946

l S:t Johannes

Margareta Malmqvist född 1935

Äldre hjälper
Äldre
hjälperäldre
äldre
hjälp med det där lilla extra
för en tryggare vardag
RUT-avdrag 50 %

Vi ledsagar vid färdtjänst,
gör dig sällskap till läkaren,
lagar mat, veckohandlar och
mycket annat.

Familjefotografering
varje fredag:
* Karolinska Huddinge sjukhus
kl 12:30-13:20

Beställ två rum – få det andra för endast 4.900:- inkl. mtr & moms

Niklas 073-656 84 10 • www.hantverksproffsen.se

Var vill du synas?
Mitt i har 31 lokala nyhetstidningar att välja mellan

Hundstallet
behöver din
hjälp!

Välkommen för begravningar enligt alla kyrkliga
ordningar samt borgerliga
begravningar.
Fridhemsplan,
tel. 08-709 85 60

* Södersjukhuset
kl 15:00-15:50

Mer info: www.bebisfoto.se

Jour dygnet runt • www.fonus.se

Snabb gynekologtid!
Kvinnlig gynekolog
Kungsholmen

Polhemsgatan gynmottagning
Ring 08-651 20 95

Polhemsgatan 29
Tel. 08-214019 eller 08-6507067

Sjukhustoffeln
Använd rotavdraget
Nu betalar du endast ca 6.900:-

Hälsningar Gerd Elliot, parterapeut på
Familjeliv.se

BEBISFOTO

Sjukvårdsbutiken på Kungsholmen!
Normalpris 10.995:- inkl. material och moms.

Sex är en viktig ingrediens i ett
parförhållande. När en har tappat lusten behöver man gå till botten med det och försöka lösa
problemet. Du skriver att din sambo säger att det
är henne det beror på. Jag undrar vad hon menar
med det. Om ni skall komma till rätta med problemet behöver ni förstå vad det beror på. Är det
medicinska eller psykologiska orsaker eller något
helt annat. Det är speciellt när något är obegripligt
som det blir extra svårt. I din fråga verkar du fundera över vad hos dig som är fel men din sambo
säger att det inte handlar om det. Jag föreslår att ni
verkligen utreder orsakerna till hennes uteblivna
lust. Din sambo behöver hjälpa dig att klargöra
vad det handlar om. Utifrån det kan ni lättare fatta
beslut om framtiden.

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!

Välkommen att möta våren i

Prisex: Målning standardrum.

SVAR

Är svenskgjord med mjuk gummisula,
uppbyggd hålfot och nu i roliga färger
och mönster. Passar alla vårdyrken och
självklart också för hemmabruk.

Du som jobbar inom vården har
alltid 20% rabatt på arbetsskor

Välkommen
önskar Carina
och Emelie

Ählström AB
St. Eriksgatan 53 A, Stockholm
www.sjukvardsbutiken.com. sjukvardsbutiken@telia.com
Tel: 08-34 39 42. Öppet Mån-fre 10-18, lör 11-14

LÅNA 30 000 KR RÄNTEFRITT ! *

En bröstförstoring
kostar ca. 35 000 kr
du betalar 5 000 kr, vi står för resten
Exempel på vad du kan låna till:
Estetisk kirurgi . Ögonkirurgi . Tandvård . Håravfall
Laserbehandlingar . Allmän kirurgi . m.m.
Ansök direkt på www.medicalfinance.se
eller ring kundtjänst: 020-51 62 00

*) Ränta 0%. Effektiv ränta enl. KoV riktlinjer för ett
lån på 30 000 kr, 24 mån återbetalning, upplägningsavgift 495 kr,
aviavgift 40 kr, blir 4,68%. Registrerad hos Finansinspektionen.

Hjälp oss att ge hundar
en andra chans!
Skänk 100 kr

SMS:a ”HUND” till 729 80

Vi är en ideell förening som tar emot, vårdar och omplacerar hundar som farit illa.
Svensk Insamlingskontroll kontrollerar oss.

www.hundstallet.se

