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FAMILJ
Gratulera dina
nära och kära på

KÖP & SÄLJ

födda

l Prylar

Eva Johansson

Leg. BVC-sköterska

Prylar - Köpes

www.mitti.se
På familj uppmärksammar
vi högtidsdagar och nyfödda gratis. Vi tar endast
emot bidrag inskickade via
vår hemsida.

Fråga
BVC-sköterskan

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

dödsfall
l Oscar

Sigvard Erik Gudmund Kinell född
1912
Krister Jacobson född 1932
Jan Otto Hansson af Sillén född
1933
Per Hellström född 1943
Elena Fåhraeus född 1948
Eric Gustaf Ericson född 1918
Karen Svartvasmo född 1924

Är han sen med talet, bör
jag vara orolig?
En ljuvlig ”Lillebror” föddes
den 21/2 2013 kl 17:04. Vägde
4245 g, 53 cm lång.
Syskonen Wilhelm och
Nathalie, mamma Jeanette
och pappa Niklas är så
lyckliga att du är hos oss!

Birgitta Maria Ödman född 1916
Ingeborg Eva Birgitta Byström
född 1923
Carl-Gustaf Martin Ingelman född
1935
Britt-Marie Gabrielson född 1936

Jag tänker att det är just det här - det händer så mycket nu! Precis
som jag tror att du också är inne på, så kan det vara så att din pojke
prioriterar det motoriska just nu. Med tanke på att han uppskattar
att ni pratar och sjunger med honom och att han använder rösten så
kommer det tvåstaviga jollret säkert snart. Och åter igen – barn är
olika och utvecklas i olika takt. Som tur är!

l Hedvig Eleonora

Kerstin Margareta Wedmalm född
1940
Nils Olov Lennart Nyberg född
1946

Massor av
grattiskramar
till vårt
älskade
barnbarn
Gabriel Silva
Norberg som
fyller 1 år den
4/4.

Marie Karlsson och Saman
Hadiani har fått en liten
son! Victor föddes på BB
i Västerås den 27 januari
2013. Han var 47 cm lång och
vägde 2388 g. Stolt storasyster är Stella!

Foto: Bebisfoto

Prata med din BVC-sköterska om du känner oro, kanske har ni
inte varit på 8-månaderskontrollen ännu?
Lycka till!
Eva Johansson
BVC-sköterska
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!”

BEBISFOTO

Grattis kära
Ture Brandt
som fyllde
3 år den
10/3. Många
grattiskramar
från mamma,
pappa och
lillasyster
Penny.

Adin Rafe
fyller 2 år
den 4/4.
Hipp hipp
hurra!
M. Rafe.

FRÅGA Jag har en härlig bebis på åtta månader, han
är pigg och glad, sitter stadigt, kryper själv och är tidig med
handmotoriken. Jag tycker att han var tidig med att kommunicera
med rösten, men han har inte börjat med det klassiska bababa
och mamama-jollret ännu. Jag tycker att han reagerar på ljud och
verkar uppskatta prat och sång, men känner en oro över denna lite
sena verbala utveckling. När borde vi be om hjälp? Vad ska jag
vara uppmärksam på?
SVAR Visst är det en härlig tid med åttamånadersåldern!
Jag brukar säga till mina föräldrar att det här är tiden då man går
från att vara en liten bebis till att bli mer som ett litet barn. Det
händer jättemycket nu både motoriskt, verbalt och med maten då
många barn börja äta mer som övriga familjen. Sömnen struktureras också upp mer och mer då maten, med frukost, lunch och
middag, får mer bestämda tider. Men det kan ta tid innan allt faller
på plats.

l Engelbrekt

GRATTIS

Familjefotografering
varje fredag:
* Karolinska Huddinge sjukhus
kl 12:30-13:20
* Södersjukhuset
kl 15:00-15:50

Mer info: www.bebisfoto.se

Välkommen för begravningar enligt alla kyrkliga
ordningar samt borgerliga
begravningar.
Sibyllegatan 41,
tel. 08-709 85 80

Antikt o äldre möbler köpes
Antika och äldre möbler, prydnadssa
ker,porslin,tavlor,mattor,böcker,skåp,
matsalsgrupp,golvur,kristallkrona,se
kretär,klockor,lampor,m.m även hela
hem eller enstaka saker ring Erik även
helg och kvällar .
Tel: 070-719 09 08.
Äldre samlarobjekt
Äldre öl-etiketter sv & Utl, Leksaker,
Armbandsur,Reklamskyltar,Porslin &
Keramik Lisa Larson & Stig Lindberg
mm, Militärt,även andra samlarsaker,
besök gärna min hemsida www.
novaretro.se.
Tel: 073-141 05 06.

l Fordon

Fordon - Köpes

Robert och Emma Rosenberg
ifrån Stockholm har fått en
liten son! Alfons föddes den
19 februari 2013 på SÖS. Han
var 51 cm lång och vägde
3500 g.

Tilda har fått en lillebror!
Alexander föddes på SÖS
den 30/1 2013 och var 52
cm lång och vägde 3590g.
Stolta föräldrar är Maria
Lagnell och Jesper Engström
ifrån Skarpnäck.

Foto: Bebisfoto

Gäller

tom

Sälj bilen-ett bra pris
Ring mig innan du säljer din bil Du får
ett bättre pris av mig &en snabbare
affär! Jag köper in alla märken, bra
betalt jag missbjuder inte! ! Bilar från
95–12 värdering enligt grön listan
samt blocket Med vänlig hälsning,
Simon .
Tel: 0725896357.

Köper Din Bil Omgående Ring
Har Ni svårt att sälja bilen och få Rätt
Bud? Jag köper bilar med defekt,
Obesiktigade,Långmilare Och Även
Skadade! Års: 1990–2013. Betalar
bra Självklart Ni har Absolut inget
att förlora genom att lyfta upp luren
och Ringa .
Tel: 0114704856.

Övrigt - Säljes

Sälj din bil idag (Bra bet)
Stort intresse av bilar från 92–2013
Även obesiktad defekt mm. Men
extra bra betald för välvårdade bilar!
Korrekt värdering samt en snabb
affär utlovas ring nu så är din bil såld
redan idag! På plats inom 30 Min.
David .
Tel: 0729696856.
Akut bilbehov! Allt av intr
Bilar köpes oavsett märke, mo
dell,årsmodell,motor,miltal,s
kick osv. Ev. Defekt, obes,rostskadat,krockat,taxi,företags dvs. Allt
av intr! Ring nu för en snabb kontant
problemfri affär! Ring nu så kommer
jag omg. på plats med kontanter!
Tel: 070-404 50 00.

Jour dygnet runt • www.fonus.se

Akut Blibehov Köpes Omg ! !
Alla slags bilar Köpes omgående.
Taxi-företags bilar, avställda obesiktigade, renoverings objekt mm.Allt av
intresse.Ring Mvh Tobias.
Tel: 0725763962.
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Sälj bilen-ett bra pris
Ring mig innan du säljer din bil Du får
ett bättre pris av mig &en snabbare
affär! Jag köper in alla märken, bra
betalt jag missbjuder inte! ! Bilar från
95–12 värdering enligt grön listan
samt blocket Med vänlig hälsning,
Simon .
Tel: 0725424533.

l Övrigt

Foto: Bebisfoto

der
Vi erbajrugratis

Köpes alla slags bilar
Hejsan jag köper alla slags bilar från
årsmodell 1998–2010. Oberoende
miltal, Def/obes är ej hinder. Ring mig
för en affär idag. Maila mig, pris, ditt
nr samt regnr. Ake.ip4@hotmail.se .
Tel: 070-365 55 59.

Köper Ditt l Fordon Idag Ring
Dags Att sälja bilen? Svårt Att få
rätt bud Ring så köper jag din bil
idag, Gammla & Även Nyare Bilar!
Har stort intresse utav allt Även bilar
med Defekt-Obesiktigade & Med
mindre skador! Så Kom med Ditt
Förslag Genast .
Tel: 0114704856.

*** Alla bilar köpes nu ***
Hejsan alla typ av bilar köpes nu
snabb o trygg affär kontant betalning alt via bank .Alla märken o
modeller äv defekta obes långmilare
tjänstebilar cab sportbilar suv .mm.
mm.ring alt maila på joel_savka@
hotmail.se.
Tel: 070-315 55 59.

Grattis Frida
1 år.
Kramar
mamma,
pappa, Anna,
Felix och Fabian Ländin
Robertsson.

Grattis våra prinsessor Lovisa
och Elvira von Mecklenburg
som fyller 6 år och 5 år i april.
Kramar från mormor och
morfar.

Lp köpes allt av intresse
Lp skivor, singlar och ep skivor köpes.
allt av intresse (ej klassiskt och
dansband) . hämtar på plats. betalar
kontant. ring christer eller maila en
lista på dina skivor till christer.bjorsson@telia.com.
Tel: 070-777 24 46.

ngt rost. hämtas omg Plats även
kvällar och helger. Har till gång till
last bil. ni kan ringa mig eller maila
till wilhelmssonsbil@hotmail.se
Robban .
Tel: 073-324 17 39.

Fordon - Köpes Omgående ! !
Bil Köpes Akut bilbehov ! ! ! Kontant
affär redan idag. Allt av intresse.
Även defekta eller renoverings objekt
obesiktigade, avställda långmilare.
mm. Ring så har du bilen såld Mvh
Tobbe.
Tel: 0725763962.
Alla slags bilar köpes nu !
Personbilar, Transportbilar,Företa
gsbilar,Taxibilar,Långmilare.Allt på
bilväg är av stort intresse. Köper även
in bilar i sämre skick.Tex obesiktigde/
avställda Krockade, defekta mm.
Ring Mvh Tobbe.
Tel: 0725763962.
Bil köpes äv def
Hejsan bilar köpes även defekta
obesiktigade avstälda ngt krockad

Övrigt - Köpes

Diskmaskin 45 cm köpes
Diskmaskin köpes endast 45 cm bred
aktuellt. Alla svar beaktas, betalas
och hämtas samma dag.
Tel: 076-008 56 23.

Data & teknik problem?
Behöver du hjälp med installation eller lagning av datorer,
skrivare,digitalbox,bredband eller
annan teknisk utrustning.Virus eller
trasiga hårddiskar kan återställas
av utbildad nätverks/it tekniker. Eric
Ryderstedt .
Tel: 076-236 90 22.
Chihuahua-blandis säljes
Glad, sprallig chihuahuahane söker
nytt hem då matte blivit allergisk.
Älskar allt och alla, skäller lite på promenad då han vill hälsa. Okastrerad
och funkar med hundar och katter.
Mail carolinabordner@hotmail.com
Tel. 076-336 08 09.
Flytt, Städ & Transport
Hejsan. Vi hjälper till med allt som
har med flytt, städ & transporter att
göra, hjälper även till med bortforsling till tippen & långkörningar.Vi har
bra priser & är försäkrade.Kontakt
på robinsflytt@hotmail.se el telefon.
Mvh Robin.
Tel: 070-799 07 79.
Möbelreparation
Erfaren finsnickare, hyggliga priser,
goda referenser, verkstad vid Lidingöbron. Viktor .
Tel: 0723069588.

Övrigt - Önskas
Pianolektioner ges av erfaren lärarinna på Östermalm.Smsa eller ring .
Tel: 073-345 92 55.

Din lokala
marknadsplats
Gå in på vår hemsida
www.mitti.se där du
sedan klickar dig vidare
in på Köp och Sälj. Du får
då all info om hur du går
till väga för att lägga in
din annons, samt hur man
betalar. Sidan är för
privatpersoner.
Frågor besvaras på tel:
550 552 50.
Handla tryggt: Vid alla
köp, kräv alltid legitimation, betala aldrig i förskott. Vid bilköp, följ alltid
med på provkörningar.

