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FAMILJ
Gratulera dina
nära och kära på

KÖP & SÄLJ
Grattis till
världens
underbaraste
Gabriel, Silva
Norberg som
fyller 2 år den
4/4. Pussar
och kramar
från farmor
och farfar.

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

Massor med
grattiskramar
till Greta 11 år
från familjen,
Peter, Tim
och Justin B.

GRATTIS

födda

Din lokala
marknadsplats

Den 1/3 föddes Nemo, Hugos
lillebror. Han var 52 cm och
vägde 4150 g. Stolta och
lyckliga föräldrar Susanne
Callerius och Christoffer
Bjuggfält.

Den 3/2 kom hon äntligen vår
fina Stella! Vägde 4 290 g,
var 53 cm lång och född på
Huddinge sjukhus. Välkommen till familjen hjärtat.
Mamma, pappa och stolta
storasyster Mollie.

jubileum

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
Grattis på
födelsedagen Mats
som fyller
30 år den 6/4.
Puss och
kram från
Vincent och
Zara.

Grattis till båda våra fina
döttrar som fyller år i mars.
Emma 7 år och Josefine
10 år. Vi älskar er mest av allt.
Puss och kram från mamma
och pappa.

Boka gratis hörseltest!

Prylar - Köpes

Lilla Mary Wanjiku Mutahi
kom till världen den 10/2.
2014. Simon, Isabella och
Mumbi fick en lillasyster!
Grattis till Familjen Tess och
Phares Mutahi. God Bless
whole Family!
Vi är lika lyckliga, mormor
Leena och Faari Affe.

Skräddarsydda
hörsellösningar

May och Stig Ronnerberg
firade diamantbröllopsdag
den 27/3. Grattis önskar Kjell
och Jan med familj.

dödsfall

För arbetsplatsen, hemmet och fritiden

Forumvägen 14
Höghuset Nacka Forum, plan 12
0771-82 00 45

Lp köpes allt av intresse
Lp skivor, singlar och ep skivor köpes.
allt av intresse (ej klassiskt och
dansband) hämtar på plats. betalar
kontant. Maila en lista på dina skivor
till christer.bjorsson@telia.com
eller ring Christer på nedanstående
nummer.
Tel: 070-735 74 62.

l Boo
www.dinhorsel.se

Hemtjänst
med kunskap
och känsla!

Tjejligan har fått ett nyförvärv! Äntligen kom en liten
son till oss. Född på HS den
13 februari, 2900 g och 48 cm
lång. Stolta systrar är Alice
och Linn, glada föräldrar är
Anne och Roger Tolleman.

Sigrid Elisabet Nilsson född 1916
Sten Göran Camitz född 1926
Inger Dahl född 1938
Anders Wiberg född 1955
Torsten Stig Lennart Forssén född
1922

l Nacka

Marianne Norell född 1918
Harry Johansson född 1935
Yvonne Schinkler Möller född 1953
Ingrid Barbro Vilhelmina Göransson född 1925
Siv Margareta Löwbeer född 1925

l Saltsjöbaden

Ulla-Britt Nohlgård född 1927

Ring AnnSofi
eller Schara

Välkommen för begravningar enligt alla kyrkliga
ordningar samt borgerliga
begravningar.

08-7182950
Hemtjänst – Så mycket bättre

18-24

Nacka, tel. 08-709 84 35

449:-

www.omsorgsteamet.se
19-22

31-39

499:-

599:-

24-26

21-38

22-33

499:-

Jour dygnet runt • fonus.se

STOCKHOLMARNAS
CANCERFONDER

649:-

299:-

SOLGLASÖGON
SOM BOTAR
HUDCANCER?
Tyvärr, de finns inte.
Gör en livsviktig insats
för cancerforskningen.
www.tjugamotcancer.se

Sibyllegatan 43,
vid Östermalmstorg
08-663 51 11
Mån-Fre 11–18 • Lör 11–15

*******Klockor köpes******
Äldre klockor av alla slag (armandsur
fickur väggur) även trasiga köpes
även trasiga och fula.
Tel: 073-502 96 81.

st,mm som sakt allt av intresse så
ring/maila osean98hotmail.com så
kommer jag redan idag och köper din
bil mvh alex .
Tel: 08-408 060 09.
Ring & Få Din Bil Såld Idag
Hej Välkommen Till En Trygg & Säker
Affär Jag Köper Bilar Av Alla Modeller/Märken Fr: 1994–2013 Kontant/
Via Bank Obes Def Långmil. Audi
Citroen Saab Skoda Peugeot Vw renault Bmw mb seat Opel Mazda Kia
rob9977@hotmail.se Mvh Robert.
Tel: 08-555 536 99.
Göran Palm köper er bil!
Jag betalar extra för mindre bil eller
kombi 1995–2012. Även hembesök
om så önskas. Med vänlig hälsning
Göran Palm.
Tel: 08-86 47 49.
Bil2000 Bilar Köpes
Är du på gång att sälja din bil?Ring
till oss så får du en trygg försäljning/
värdering av din bil, kontant betalning.Bilar upp till 100, 000:–köpes
defekt inga hinder då vi har egen
verkstad, jag kan komma och titta på
bilen hos er.Micke.
Tel: 08-19 55 92.
Ring idag så är er bil såld
Köper din/er bil idag utan hinder
och en problem fri affär Allt är av intresse, T.ex person bilar skåp pick-up
diesel bensin Fix eller bes 2: or skador
defekter Mm Ej krav på din bil Ring
för en gratis värdering. v_12@live.se.
Tel: 070-912 90 09.

Antikt o äldre möbler köpes
Antika och äldre möbler, skåp,matsal
sgrupp,tavlor,mattor,porslin,prydnad
ssaker,lampor,kristallkrona,speglar,kl
ockor,böcker,m.m även hela hem eller
enstaka saker ring Erik .
Tel: 08-29 98 26.

#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.

Grammofonskivor 50–90
tal.!
Lp skivor Ep o singlar 50–90 tal
köpes.Rock Pop Hårdrock allt av
intresse.gärna något större samling.
(Ej dansband el klassiskt) .Betalar
o hämtar på plats. Ring Johan el.
maila: j.giese@spray.s.
Tel: 073-541 45 08.

Bilbrist köper alla bilar!
Bilbrist köper alla bilar omgående,
oavsett alla märken och modeller
från års 92 till 2014 har vart inom
bilbranschen länge nu så jag vet hur
man värderar din bil korrekt! Inte som
alla andra som missbjuder. Ring för
en snabb affär.
Tel: 08-599 018 93.

l Fordon

Fordon - Köpes

Dags att sälja bilen? Ring
Hejsan jag köper alla slags bilar,
årsmodell&miltal spelar ingen roll.
Obes/def är inget hinder (Har egen
bilhall/verkstad) Alla märken och
modeller är av intresse! T.ex privatbilar, företagsbilar,lyxbilar. Ring hp37@
hotmail.se Mvh.
Tel: 073-999 50 30.

Bil köpes även defekta obes
Bil köpes alla märken även defekta
obesiktade avställda ngt rost ngt
krockade dieslar suvar 4wd bussar
pickup jänkare.Vi köper in allt vi gör
även hem besök även kvällar och
helger.Inne har f skatt. Mvh robban
wilhelmsson.
Tel: 073-997 40 40.

l Övrigt

Övrigt - Köpes

Akut bilbehov! Allt av intr
Alla slags bilar köpes oavsett
märke, modell,årsmodell,motor,mi
ltal,skick osv. Ev. defekt, obes,rostskadat,krock-skadat,taxi,skåp mm
Inga krav el hinder! Hämtning på
plats! Ring nu för en snabb kontant
problemfri affär !
Tel: 070-404 50 00.

Guld, skrotguld köpes!
Hej, köper guldsmycken, t ex halskedjor, armband, ringar mm.Köper
även ert \”skrotguld\” t ex sånt
som är skadat eller trasigt. Dagspris
betalas, så ring och fråga.Allt i guld
är intressant fr 14K till 23K.Mail:
gustie@live.se.
Tel: 070-456 10 03.

*** Alla bilar köpes nu ***
Hejsan alla slags bilar köpes nu ! !
fr.1998–2014 årsmod.Alla märken
och modeller snabb o trygg affär kontant bet.Äv obesiktad defekt långmilare tjänstebilar .mm.mm.Anton.
Tel: 0729689855.

Övrigt - Säljes

Bil köpes omg. Idag kontant
Bil köpes omg. Idag ! Allt av intr. Alla
märken & Mod. Ev. Defekt, Obes,Avs
tällt,Krockat,Långmil,Taxi,Skåp mm.
Ev. Veteran bilar . Ring nu till en seriös
uppköpare för en snabb kontant
smärtfri affär ! Ev. Husbil/Husvagn
är av intr.
Tel: 070-722 05 22.
***Alla bilar köpes idag***
Hej! Jag köper alla slags bilar idag
fr: 88–12 som tex: combi, sedan,tj
änste,minibuss,obes,oskatt,def,ro

Mr Hakim Spåman
Det finns inga problem som inte går
att lösa exempelvis i förhållanden,
hälsa eller familjerelationer. Ring och
boka tid i Farsta centrum på nr.
Tel: 08-684 415 91.
All Slags Målning
Utföres billigt med garanti av erfarna
hantverkare. Vi hjälper er att utnyttja
Rot-Avdraget. Ring för kostnadsfri
offert.
Tel: 076-008 56 23.
Prima jord
Jord till gräsmatta och plantering
lev med lastbil.11kbm, ca14 ton
per lass.2500kr kontant vid lev.
spara annonsen, jord finns april t.om
septemer.
Tel: 070-820 86 78.

