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KÖP & SÄLJ
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.

l

Prylar

Prylar - Köpes
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: 070-735 74 62.
Äldre och modernt köpes
Möbler konst kristallkronor böcker
armbandsur nysilver silver koppar
mässing tenn glas porslin mattor
klockor armatur speglar kuriosa
mm Även renoveringsobjekt Hela
hem köpes Fri värdering Bra betalt
Transport ingår 40 års erfarenhe.
Tel: 073-729 29 22.
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Fordon

Fordon - Köpes
Mindre bil 1998–2006
Upp till 30.000:– betalar jag
kontant för mindre bil typ Golf, Po
lo,Skoda,Seat,Micra,Corolla,Yaris,
Corsa,Ka eller liknande. Även med
mindre fel eller obesiktigad. Meckar
själv. Korrekt bemötande av Kjell
Pettersson.
Tel: 070-546 13 61.
Bilar köpes omgående
prova!
Alla sorters bilar köpes oavsett
märke o modell 98–2010 obes
oskatt defekt rost diesel skåp yrkesfordon sport lyxbil betalar kontant
efter bilens skick o värde ring mejla
smsa äv kväll helg
vetorna@live.se Rickard
(egen verkstad) .
Tel: 073-323 27 28.
***Alla bilar köpes idag***
Hej! Jag köper alla slags bilar idag
fr: 88–10 som tex: combi, sedan,tj
änste,minibuss,oskatt,obes,def,ro
st,mm som sakt allt av intresse så
ring/sms: a eller maila osean98@
hotmail.com så kommer jag redan
idag och köper din bil mvh alex.
Tel: 070-460 09 00.
Akut bilbehov! Allt av intr
Alla slags bilar köpes oavsett
märke, modell,årsmodell,m
otor,miltal,skick osv. Ev. defekt, obes,rost-skadat,krockskadat,långmil,skåp,taxi mm. Inga

krav el hinder ! Hämtning på plats
! Ring nu för en snabb kontant
problemfri affär !
Tel: 070-404 50 00.
Dags att sälja bilen? Ring
Hejsan jag köper alla slags bilar från
årsmod 99–2014 Obes/def är inget
hinder. Alla märken&modeller är
av intresse. T.ex privatbilar lyxbilar
företagsbilar. Ring mig redan nu!
Hp37@hotmail.se .
Tel: 073-999 50 30.
Bilar Köpes!
Bilar och husvagnar (husbilar)
köpes allt utav intresse även små
defekta, hämtas omgående! , ring
så gör vi en nöjd och trygg affär!
Tel: 0723696819.
**Sälj Din Bil Omgående**
Hejsan! Vi är intresserade av att
köpa alla bilar av oavsett skick
modell & märke Även oskattade
obesiktigade defekta krockade
och mycket mer! Personbilar skåp
transport Pickup lyx m.m Allt är av
intresse (Egen bilhall/verkstad)
Ring.
Tel: 073-333 83 15.
Bilverkstad köper din bil
Hej har egen verkstad och Bärgare
köper din bil idag Ovs skick års defekter skador rost obes långmilare taxi skåp.nytt som gammalt.
Kommer samma dag du ringer och
betalar bra. Bilen har alltid något
värde .bilar köpes.
Tel: 070-542 41 98.
Alla märken köpes bilar omg
Köper din bil redan idag. Där du bor
kommer jag och hämtar och köper
din bil omg Ovs märke skick obes
rost defekter nytt som gammalt
.Har egen verkstad samt Bärgare
Obs betalar bra och erbjuder dig
snabb och smidig affär .
Tel: 070-542 41 98.
Jag köper alla bilar idag! !
Hej! Jag köper alla bilar från 1990
till 2013. Kan vara obesiktade/besiktade/oskattade/skattade/defekta Vi betalar kontant för alla bilar
idag! Hembesök gör om de önskas!
Du kan maila mig eller smsa! Philip.
kelderas@hotmail.com.
Tel: 0729649316.
Göran Palm köper er bil!
Jag betalar extra för mindre bil eller
kombi 1995–2011. Även hembesök
om så önskas. Med vänlig hälsning
Göran Palm.
Tel: 08-86 47 49.
Sälj Din Bil idag Kontant
Hej Har Du En Bil Att Sälja?Ring
Mig.Jag Köper Den Direkt Kontant
På Plats.Jag Köper Alla Märken Och
Alla Modeller Fr: 88–13 i Alla Skick.
Värderar Dom Bra Och Hämtar Dom
Direkt På Plats.Ring Elr Sms/Maila
benjamin_sck@live.se Mvh benny.
Tel: 070-758 69 76.
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Övrigt

Övrigt - Säljes

Lär dig spela trummor!
År 2014 har du chansen att lära dig
lira trummor. Professionell trumstudio i Upplands Väsby har öppet
för Alla åldrar alla dagar i veckan.
Trummor är lätt att lära sig, och
roligare träning än å springa på
gymmet ;) Kom och pröva på! .
Tel: 073-036 41 90.

RUT & ROT

med seniorer!
• Snöskottning
• Hantverkare / Elarbeten
• Snickeri / Måleri
• Städning / Fönsterputs
• Montering av möbler

• Inköp / Matlagning / Ledsagning
• Barnpassning
• Flytt / Bortforsling (ej RUT/ROT)
• Data / IT (ej RUT/ROT)
• Trädfällning (ej RUT/ROT)

FAMILJ
Gratulera dina
nära och kära på

www.mitti.se

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

www.seniorbemanning.net

Ett jättestort
grattis till vår
bästa
Yamina som
fyllde 4 år
13/1. Många
grattiskramar
från mamma
pappa och
Mileah.

GRATTIS
Den 24/1
fyllde vår
yngsta prinsessa 5 år.
Massor med
grattiskramar
till Alma från
morfar och
mormor.
Grattis på din
18-årsdag
Melissa! Vi
önskar dig all
lycka i världen. Vi älskar
dig pappa,
mamma
och dina två
pumpor.
Stora kramar
och gratulationer på din
13-årsdag
önskar
mamma,
mormor,
morfar, Lilja,
Jessica, Erica
och Andreas.

Den 9/2 fyller Joakim i
Stäket 13 år!
Gratulerar
gör mormor
och morbror
Peter.

födda

Den 26/6 2012 kl 03.34,
50 cm lång och en vikt på
3640 g kom du vår efterlängtade fina prinsessa. Yamina
blev storasyster. Vi älskar dig
Mileah massa pussar och
kramar. Mamma, pappa och
Yamina

Grattis Millie
som fyllde
2 år den 3/2
önskar farfar,
farmor, farbror Charlie,
gammelfarmor, Helge
Leon, Anne
och Roger.

Min väninna
Carin
Öhrstedt,
Sollentuna
fyller 45 år
den 7/2.
Kramar Elle
med familj.
Ett jättegrattis på
1-årsdagen
vår finaste
Mileah.
Pussar och
kramar från
mamma
pappa och
Yamina.

Upplands Väsby, tel. 08-709 86 20

Jour dygnet runt • fonus.se

Eva Johansson

Leg. BVC-sköterska

Fråga
BVC-sköterskan
Ska jag väcka dottern
för att kunna amma?
FRÅGA Jag har en underbar dotter som är en vecka gammal.
Hon sover väldigt mycket och det kan gå fyra till fem timmar på
dagarna utan att hon ger ett ljud i från sig. Jag undrar om jag bör
väcka henne var fjärde timme för att amma eller om hon ska få
sova vidare?
Vi har inte varit på någon efter kontroll och vägt henne så vet inte
om hon har lagt på sig något, vilket oroar mig mest. Hur ska jag
tänka framåt om hon fortsätter att sova länge?
SVAR Grattis till er lilla nyfödda! Det är ofta så att en nyfödd
bebis sover mycket första veckorna. Eller man kan säga att dom
äter och sover mycket. Så här i början är det ju svårt att veta hur
mycket barnet verkligen får i sig om man ammar. Sover bebisen
för att den mätt och nöjd eller för att den är lite trött och egentligen
behöver äta lite mer? En bra vägledare är att man kan försöka
amma på lite oftare på dagarna för det är ju också ett bra sätt att
stimulera mjölkproduktionen hos dig som mamma. Sen kanske
barnet kan sova lite längre pass på natten men helst inte mer än
fyra timmar de första två veckorna då det är bra att fylla på med
lite energi regelbundet. Håll utkik efter att hon framför allt kissar
lite då och då men även att det kommer lite gulaktigt mjölkbajs.
Sedan blir det spännande på BVC där ni får väga henne och hjälp
med hur ni kan tänka vidare.
Lycka till!

Eva Johansson BVC-sköterska på Systrarna Söders BVC och
expert på Familjeliv.se

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!”

gifta

dödsfall
l Eds

John Nils Lennart Stödberg
född 1919

l Hammarby

Den 3/1 föddes vår älskade
son Axel. 3440 g och 51 cm.
Elise är lycklig storasyster och
stolta föräldrar är Annlouise
och Peter Wannemark.

Hans Fredriksson född 1933
Björn Ouchterlony född 1938

Vigsel ägde rum i Fjärilshusets vinterträdgård, Hagaparken den 19/10 2013, mellan
Anna Pettersson och Lars
Åhlander. Nu heter vi båda
Åhlander. Vigselförrättare:
Ulf G Johansson.
Fotograf: Tommy Jansson

Äntligen! Den 2/1 föddes vår
efterlängtade prins Albin.
Han vägde 3890 g och var
54 cm. Många pussar och
kramar. Mamma Caroline och
pappa Danne.

Välkommen för begravningar enligt alla kyrkliga
ordningar samt borgerliga
begravningar.

Vi hjälper dig med nästan allt

RING 08-642 20 30

Grattis
älskade
Liam på din
6-årsdag
den 7/2
önskar
mormor
och Ubbe.
Hipp hipp
hurra!

Vår älskade Mamma
Mormor och Svärmor

Gun Skogfeldt
Vår käre

* 9 juli 1931
✝ 26 januari 2014

Lars Olsson

MARGARETA och OWE
Marcus Ofelia
MARIANNE

* 10 april 1926

Lukaszuk
Eugeniusz
* 13 september 1941
✝ 11 januari 2014
Personal och vänner
Blott de tama fåglarna har en
längtan. De vilda flyger.
Begravningen äger rum i
Knivsta kyrka fredagen
den 7 februari kl 10.30.

✝ 21 januari 2014

TERT TU
HELENA och BO
Rebecca Filippa Nicholas
MATS
Amanda Matilda Viktor
Släkt och vänner
Begravningen äger rum
i Fresta kyrka
den 14 februari kl. 14.00

All den Värme
och Kärlek Du gav
finns för evigt
i våra hjärtan kvar
Begravningen äger rum i Eds
kyrka den 21 februari kl 11.00.
Gärna ljus klädsel.
Efter akten inbjuds till en
minnesstund. Osa till Väsby
begravningsbyrå på telefon
08-590 740 02 senast den 18/2.
Tänk gärna på Vi-Skogen på
telefon 08-120 371 70.

