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Eksjö-Tidningen.
BYGDENS ÄLDSTA TIDNING NÅR ALLA HUSHÅLL I EKSJÖ KOMMUN

STÖRST upplaga –
LÄGST annonspris

Stora Torget 3 575 31  Eksjö

www.eksjobegravningsbyra.se
Vi finns även på Facebook Malin Oscarson

När det svåra händer Dig och du bor i de östra delarna  
av Eksjö kommun, t ex Mariannelund, Kråkshult,  

Ingatorp eller Bellö, erbjuder vi Dig personlig hjälp  
med hembesök eller att vi möts i annan lämplig lokal  

i Din närhet.

VERKSTAD • RESERVDELAR • HYDRAULIK • FODER
SKOG & TRÄDGÅRDSBUTIK

Gjuterigatan 2, Eksjö • 0381-390 00

INKLUSIVE
MONTERING VI KAN AUTOMOWER  

FRITIDSBATTERI 

GRILLKOL & 
BRIKETTER 

Besök gärna vår webb-butik!

fr12.500:-

850:-

129:-

75AH VARTA
UTFORMAT FÖR HUSBILAR, 
HUSVAGNAR OCH BÅTAR 
MED LÅGA TILL MEDELHÖGA 
ENERGIKRAV

10 KG SÄCK. 
FÖR SNABB OCH JÄMN GLÖD
LAGOM BITAR FÖR SNABB TÄNDNING. 

www.lantbruksservice.se

10 KG
10 KG

BATTERI TILL
ÅKGRÄSSKLIPPARE 

550:-

28AH DANBRIT

 

/ST

UNDERHÅLL AV ROBOTGRÄSKLIPPARE

FÅGELFEST!  

Prisex: 

189:-
15 kg  

STRIMMIGT  
SOLROSFRÖ

 10%
RABATT

HUND O 
KATTFODER 

FRÅN ROYAL CANIN

Prisex:

199:-
5kg 

HAMPFRÖN

SNÖSLUNGA 
HUSQVARNA 

fr 9900:-

Glas  Pors l in

Annkis
Inredning

Norra Storgatan 17 • Tel. 0381-139 12 • www.annkis.se

Den lilla butiken med det stora utbudet

PÅ HELA  
SORTIMENTET*

20%
JUST NU

PÅ UTVALD  
INREDNING*

20%
JUST NU

*Gäller Hafa, Westerbergs och Noro 20/3–5/4 2020. Lokala avvikelser kan förekomma. 
Med reservation för slutförsäljning.

PÅ HELA  
SORTIMENTET*

25%
JUST NU

Adressgatan XX, Ortsnamn.
Tel: 0000-00 00 00.
Öppet: Mån–fre XX–XX.
Lör XX–XX. Sön XX–XX

Vi sätter guldkant på julen

*Gäller Svedbergs 16/10–18/10 2020. Lokala avvikelser 
kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.

*Gäller Vedum 16/10–18/10 2020. Lokala avvikelser kan 
förekomma. Med reservation för slutförsäljning.

Norra Storgatan 33, EKSJÖ

Tel: 0381-61 16 54

Öppettider: Vard 9-18, Lörd 10-14 HESSELS
Vi jobbar ständigt med personlig service, det ingår i priset!

Vi sätter guldkant på Julen

NYHET HOS OSS

Textilier till ditt hem!
Vi ateljésyr dina gardiner

Vackra & trendiga
kulörer hittar du 
hos oss…

Ljus från

Julklappar
Butiken är välfylld med

LÄGG ETT 
DRÖMRUM 
UNDER GRANEN

PRESE
NTKOR

T

GE BORT ETT PRESENTKORT I JUL

@hesselscoloramaeksjo

www.hesselscolorama.se

@hesselscolorama

oc candleof Sweden

LÄGG ETT DRÖMRUM 
UNDER GRANEN

GE BORT ETT PRESENTKORT I JUL

Eksjö kommun informerar

Eksjö kommunfullmäktige
sammanträder tisdagen den 15 december. Det är ännu ej 
klart i vilken form sammanträdet kommer att genomföras. 
Beslut om detta fattas den 3 december och informationen 
kommer då att publiceras på www.eksjo.se

Föredragningslistan finns i Stadshuset från och med 
måndagen den 7 december, samt på www.eksjo.se/kf. 
För mer information: telefon 0381-366 02.

Mats Danielsson, ordförande /
Anneli Gustafsson, sekreterare

Följ fullmäktiges sammanträde på 
www.eksjo.se/webbtv

N. Storg. 15 i Gamla Stan, Eksjö  
Telefonnummer: 0381-165 00

Välkommen in i butiken!
Kläder upp till storlek 56
www.vackraklader.se

VINTERSNYGG!
Hitta nya favoritplagg hos oss

Din lokala IT leverantör av
Datorer Tillbehör WiFi lösningar

50% på installationoch service

RUT-Avdrag
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Specialvisning?
Även om du verkligen vill flytta, är det förstås inte läge att trängas på 

bostadsvisningar just nu. Men du – vi kan hjälpa dig! Vi kan ordna alla 
typer av visningar. Såväl enskilda visningar på plats som visningar via 
mobilen och datorn. Och vi anpassar oss förstås, både efter vad som 
passar dig och vad situationen kräver. Vilken lösning är bäst för dig? 

Hör av dig till våra mäklare!

Vi finns alltid nära till hands. 

Fastighetsbyrån Eksjö
0381-159 40
eksjo@fastighetsbyran.se 

Linden 5, Sofieholmsga-
tan 29, Eksjö har sålts av 
Alf Lennart Gruvö till Gun-

hild Ingrid Elisabet Holm-
berg och Lars Johan Holm-
berg för 1 500 000 kr. Tax-
eringsvärde (2018) 1 257 
000 kr.

Eksjö-Tidningen.
Box 70, 575 21 Eksjö
Tel/fax 0381-132 25

Mobiltel: 070-37 68 823

Eksjö-Tidningen når alla hushåll i Eksjö kommun!
Upplaga: 9005 ex.

Tryckning: Pressgrannar AB, Lkpg Utdelning: Postverket
Ansvarig utg.: Bo G Lundberg

Fastighetsaffärer 

Vid näringslivslunchen den 
23 oktober utsågs Lin-
nea Henrysson, (bild), 
Björnstorps Potatis, som 
hon driver tillsammans 
med sin man August, till 
årets unga företagare med 
följande motivering: ”Årets 
unga företagare i Eksjö 
kommun är uppväxt med 
gummistövlarna i den små-
ländska myllan och har re-
dan lång erfarenhet inom 
gröna näringar. Med ledor-
den kvalitet, hållbarhet och 
närhet utvecklar hon sin 
egen verksamhet och ar-
betar målmedvetet för att 
hitta nya försäljningskana-
ler, både för sig och sina 
kollegor. Som initiativtaga-
re till Eksjös växande Re-
ko-ring och drivande leda-
mot i LRF-styrelsen bidrar 
hon till utveckling för he-
la branschen. Detta är för-
modligen bara början. Lin-
nea Henrysson har defini-
tivt inte satt sin sista pota-
tis!”

S Storgatan 13, Eksjö • 0381-10768 • www.nackrosenunderklader.se

Underklädesbutiken  
med det lilla extra.

Även till herr.

Vi önskar 
alla våra kunder 
en God Jul och 

Ett Gott Nytt År!

handelsbanken.se/eksjo

Utmärkelse

Hej på er därute 
i höstmörkret!

Julen närmar sig med stormsteg.
Vi på Thörnell & Anderson har funderat på vad vi kan 
göra för er kunder som inte kan, vill eller får träffa 

andra människor i dessa coronatider. 
Men kanske vill klä upp er till jul alt glädja 

någon med en julklapp. 
Hör av er till oss så kommer vi gemensamt på 

en så coronaanpassad lösning som möjligt. 

• Vi kör hem varor gratis inom Eksjö kommun.
• Vi kan bestämma möte i butiken även när den är 

stängd, utan andra kunder.
• Vi ordnar även leverans via post.

• Skicka bilder eller föra videosamtal löser vi också.

Hur betalningen sker kommer vi överens om.
Ni når oss på 0381- 10272 alt 

info@thornellanderson.se 

DET ÄR EN JOBBIG TID, MEN OM VI HJÄLPS ÅT 
LÖSER VI DETTA!  INGET ÄR OMÖJLIGT.

ÖPPET:
MÅN-FRE  ............................................. 10-18
LÖRDAG  .................................................. 10-14
DECEMBERLÖRDAGAR  ...... 10-16

Flottyrringen 5, Björn-
bärsvägen 10, Eksjö har 
sålts av Christina Ulla Lars-
son och Anders Lars Lars-
son för 2 350 000 kr till An-
dreas Per Robert Alyhr och 
Sara Elisabet Aune Kroon. 
Taxeringsvärde (2018) 1 
379 000 kr.

Bygdås 1:11, Bygdås 
Stenkullen 1, har sålts av 
Anna Cecilia Elisabeth Lars-
dotter och Pierre Joakim 
Lindahl till Diana Monique 
Vis och Henrik Johannes 
Boelee för 250 000 kr. Taxe-
ringsvärde (2018) 99 000 kr.

Allt överskott går till Lions insamling till:
JULMATKASSAR för behövande familjer i Eksjö.
Vinnande lottnummer presenteras i SMT den 19/12 och på hemsidan  
https://lionseksjo.wordpress.com samt skyltfönstret på Blomsterboden.
Kontrollant: Berndt-Åke Hallgren. 

Swish nummer:  
1230067512, märk Jul

LOTTPRIS  

20 kronor 
VINSTPLAN

Lions Julklappslott
       

Lions Julklappslott
       

Chans att vinna julklappar för 14 000 kronor!

1:a 5000 kr
2:a 2000 kr
3-6:e 1000 kr 
7-12:e 500 kr
Vinsterna är presentkort  
i Eksjö Handel och  
hämtas senast 31/12-2020
hos Blomsterboden i Eksjö.

H J Ä L P  L I O N S  H J Ä L PA 

Vill du hjälpa? Swisha valfritt bidrag. 

Swisha till: 1230067512 

GEVERTS EL AB
- Din elektriker i centrum

070-672 47 92

GEVERTS EL AB
- Din elektriker i centrum

0381-104 49
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HESSELS MÅLERI & GOLV AB

VI HAR LÖSNINGEN &
SÄTTER FÄRG  DIN VÄRLD

SLIPNING 
AV TRÄGOLV

GRÖN-FRI
Mot påväxt av alger och lav

MÅLERI
Renovering och nyproduktion 

SÄTTER MÅLNINGEN GRILLER I HUVUDET! 

på
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HESSELS MÅLERI & GOLV AB

VI HAR LÖSNINGEN &
SÄTTER FÄRG  DIN VÄRLD

SLIPNING 
AV TRÄGOLV

GRÖN-FRI
Mot påväxt av alger och lav

MÅLERI
Renovering och nyproduktion 

SÄTTER MÅLNINGEN GRILLER I HUVUDET! 

på

Nästa nummer av Eksjö-Tidningen kommer 
den 14 januari 2021. Manusstopp den 29 december 2020

Välkommen att bli julfin hos oss!

0496-213 80
Verdandigatan 5,

Mariannelund

076-320 89 08
 @avmarielle  

avmarielle@ 
icloud.com

Verdandigatan 5, 
Mariannelund

0496-213 80, 
0381-100 76

Verdandigatan 5, 
Mariannelund

Stockholmsv. 7C, 
Eksjö 

Årets julklapp
En bok om Eksjö stads 

historia

En lättläst och översiktlig bok på 
64 sidor om hur ett vägskäl på 

Höglandet kunde utvecklas till en 
välmående idyll och småstad. 

Laurentii Gilles senaste bok säljs i
Eksjö Bokhandel.

www.laurentiigille.se

SPARA
500:-

SPARA
500:-

Julklappstips för hemmet

1 795:-

SPARA
500:-

ELECTROLUX 
Dammsugare 
PD82-4MB
Art nr 113735
(ord. pris 2 295:-)

BABYLISS 
Plattång Babyliss ST397E
Art nr 115679

WHIRLPOOL 
Mikrovågsugn MWP 251 W
Art nr 112044
(ord. pris 1 695:-)

1 195:-

SPARA
200:-

399:-

MELITTA 
Kaffebryggare
ENJOY II TOP

(ord. pris 1 695:-)
Art nr 112247

499:-

449:-299:-
STAR TRADING Ljusslinga Kombipack 
System Expo 449:- (549:-)

STAR TRADING 
Elljusstake Trapp

Finns även i svart, 
brun, grå samt röd 
Höjd 46 cm

Erbjudandet gäller fr. o m 2/12 t o m 24/12 2020 eller så långt lagret räcker.

Elon Elbutiken
Kapellvägen 4 Eksjö Tel: 0381-386 60
Öppet: Må-Fr 9-18, Lö 10-13

Grattis alla eksjöbor!

Nu finns en
Autoexperten 
verkstad 
i Eksjö. 

Välkommen 
till oss!

Längre leve din bil

Telegatan 5, Eksjö. Tel. 0381-66 20 40
Mikael@larmsmaskin.se

Vid näringslivslunchen 
den 23 oktober gick årets 
Ta-sig-församhetspris 
till Jonas Persson, (bild), 
som driver Eksjö stads-
hotell. Motiveringen till 
att han fick priset lyder: 
”Att peka på en enskild 
insats är omöjligt. Årets 
ta-sig-församhetsprista-
gare har ständigt en lång 
rad nya idéer för att nå si-
na mål och visioner. Orädd 
och med en smittande en-
ergi och entreprenörsan-

da genomför han den ena 
satsningen efter den an-
dra. Att branschen som 
helhet befinner sig i en 
djup kris tycks han ignore-
ra och utvecklar målmed-
vetet befintliga verksam-
heter samtidigt som han 
skapar nya. Hans gästfri-
het är numera känd från 
norr till söder och genom 
generositet, samarbe-
te och ett stort kontaktnät 
placerar han hela Eksjö på 
den svenska matkartan.”

Pristagare

Förbud
Fr o m den 24 november är 
det förbjudet att anordna 
allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar 
med fler än åtta deltagare. 
Allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar 
är t ex konserter, teater, bio 
och mässor.

Polismyndigheten får upp-
lösa eller ställa in en sam-
mankomst eller tillställning 
som hålls i strid med för-
budet

Undantag
Det blir möjligt att hålla be-
gravning eller urnsättning 
med max 20 personer, in-
klusive tjänstgörande för-
samlingspersonal.

Skolchef. Hanna Pansell 
Edvardsson, Eksjö finns 
med bland de 26 sökan-
de som vill bli skolchef i 
Aneby efter Bosse Rofors 
som går i pension vid halv-
årsskiftet 2021 efter tolv år 
på posten.

Eksjö Fotboll. Kenneth 
Norén, tränare för dam-
laget, fortsätter med sitt 
uppdrag också nästa sä-
song. Jonas Larsson he-
ter den nye tränaren för 
herrlaget i division 5.

Jubileum. Den tyska livs-
medelskedjan Lidl kan nu 
jubilera med 200 butiker i 
Sverige varav en i Eksjö.
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SVERIGES MEST NÖJDA BILÄGARE 2020

Bränsleförbr. 7,9–8,6 l/100 km, CO2-utsläpp 180–193 g/km ( WLTP). Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Erbjudandet gäller t o m 2020-12-15 vid köp av en ny Subaru XV Ridge/Summit och Outback Acitve/
Ridge/Summit. Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudande, rabatter eller avtal.  *Dubb/dubbfria Continental/Kumho-däck, komfortsats från Calix.  **Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil. 

3 ÅRS FRI SERVICE**

OUTBACK MED ACTIVE-PAKET  

fr. 329.900:– 
(ord. pris fr. 344.900:–)

SUBARU XV MED  
RIDGE-/SUMMIT-PAKET 

fr. 334.900:–
(ord. pris fr. 349.900:–)

SUBARU XV och OUTBACK
VINTERKLAR

SPARA ÖVER

30.000:–
Höstrabatt 15.000 kr 
+ rabatterat vinter-

paket
 

VINTERPAKET 8.900:– 
17-tums vinterdäck på alufälg och värmare 

med kupéfläkt*. Monterat och klart.  
(VÄRDE 24.000:–)

”stötta din lokala handel”

Julöppet i Eksjö

God jul & gott nytt år

Extra öppettider i  jul
Lördag 28/11 Julmys i Eksjö 10-16.00
Lördag 5/12 Julmys i Eksjö  10-16.00
Lördag 12/12 Lusselördag 10-16.00
Onsdag 16/12 Extra kvällsöppet  10-20.00
Lördag 19/12 Julshoppa i Eksjö  10-16.00
Tisdag 22/12 Julklappskväll 10-20.00

ETT PRESENTKORT ÄR
DEN PERFEKTA 
Julklappen

Därför ska du julhandla i Eksjö
INTE LIKA TRÅNGT

I Eksjö är inte trängseln lika påtaglig som 
till exempel i större köpcentrum i större 
städer. Här kan du hålla avstånd och ändå 
hitta klappar till hela familjen. 

HÅLL STADSKÄRNAN LEVANDE

De flesta butikerna drivs av lokala 
handlare. Genom att handla julklapparna 
lokalt hjälper du till att hålla stadskärnan 
levande med butiker och caféer.

OBS! Tidigare annonserade aktiviteter är inställda.

SVERIGES MEST NÖJDA BILÄGARE 2020

Bränsleförbr. 7,9–8,6 l/100 km, CO2-utsläpp 180–193 g/km ( WLTP). Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Erbjudandet gäller t o m 2020-12-15 vid köp av en ny Subaru XV Ridge/Summit och Outback Acitve/
Ridge/Summit. Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudande, rabatter eller avtal.  *Dubb/dubbfria Continental/Kumho-däck, komfortsats från Calix.  **Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil. 

3 ÅRS FRI SERVICE**

OUTBACK MED ACTIVE-PAKET  

fr. 329.900:– 
(ord. pris fr. 344.900:–)

SUBARU XV MED  
RIDGE-/SUMMIT-PAKET 

fr. 334.900:–
(ord. pris fr. 349.900:–)

SUBARU XV och OUTBACK
VINTERKLAR

SPARA ÖVER

30.000:–
Höstrabatt 15.000 kr 
+ rabatterat vinter-

paket
 

VINTERPAKET 8.900:– 
17-tums vinterdäck på alufälg och värmare 

med kupéfläkt*. Monterat och klart.  
(VÄRDE 24.000:–)

Mån-Fre 10.00-18.00
Lör 10.00-14.00

Ventilgatan 10, 575 96 Eksjö
0381-61 18 95

www.eksjomotorcentrum.se

SAM-ansökan växtodlingsrådgivning redovisning rådgivning baks 24.7

Tranås
0140-770 200
tranas@baks.se

Eksjö
0381-771 200
eksjo@baks.se www.baks.se

A
R

2.
S

E

Hej jord- och skogsägare!
Letar du efter en partner som både kan din bransch och tar hand om ekonomin så du 
hinner med det du har i kalendern? Eller någon som kan växtodlingsrådgivning och  
SAM-ansökan? Hos oss hittar du helheten under samma tak.

–Vi är inte som alla andra. Vi är mer som du!              #framtidsbyrån

Ledig lägenhet  
i Mariannelund

3 r.o.k. på 103 kvm  
+ takterrass på 40 kvm.

Hyra 8.900:-/mån.
Se mer info www.hem-bygg.se

NY
!

Höglandets Zontaklubb 
driver ”16 days”, en kam-
panj mot mäns våld mot 
kvinnor, till den 10 decem-
ber, dagen för mänskliga 
rättigheter. Klubben sat-
te den 28 november upp 
en gran i kyrkparken med 
orangea band som påmin-
nelse om mäns våld mot 
kvinnor 2019.

Börsebo 1:112, Granvä-
gen 22, Hjältevad har sålts 
av Rolf Lennart Åhman till 
Kim Ulf Östergren för 80 00 
kr. Taxeringsvärde (2018) 
152 000 kr.

Leoparden 12, Brudbads-
vägen 18, Eksjö har sålts av 
Petra Eva Viktoria Edgar och 
Markus Jan-Åke Edgar för 2 
350 000 kr till Camilla Marie 
Jansson och Nicklas Arne 
Gustafsson. Taxeringsvärde 
(2018) 1 410 000 kr.

Ärlan 2, Kristinebergsga-
tan 4, Eksjö har sålts av 
Valbon och Blerim Krasniqi 
för 2 650 000 kr till Karl Pat-
rik Göran Johnsson. Taxe-
ringsvärde (2018) 1 175 000 
kr.

Bygdås 1:11, Bygdås 
Stenkullen 1, har sålts 
av Anna Cecilia Elisabeth 
Larsdotter och Pierre Joa-
kim Lindahl till Diana Mo-
nique Vis och Henrik Jo-
hannes Boelee för 250 000 
kr. Taxeringsvärde (2018) 
99 000 kr.

Fastighetsaffärer 
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Herr-, barn..........150:-

Eksjö
Cityklipp

Helgöppen  
klippning. Drop in

Öppettider: 
Fred. 10-16 • Lörd-sönd 10-14

Jungfrugatan 11, Eksjö
073-766 40 88

Nya och gamla  
kunder,  

välkomna till

Vid en lunchsammankomst 
den 23 oktober på Eksjö 
stadshotell utsågs sys-
konen Oskar Lindholm, 
vd Eksjöhus modulbygg 
AB och Frida Scherdén, 
vd Eksjöhus AB (bild) till 
årets företagare med den-
na motivering: ”Minst lika 
målmedvetet som tidiga-
re generationer fortsätter 
Årets företagare att byg-
ga familjeföretaget – nu-
mera även på höjden. De 
står stadigt på koncernens 
trygga grund, där stabili-
tet, långsiktighet och små-

ländskt sunt förnuft är na-
turliga hörnstenar. Med 
mod, driv och envishet 
tar de bolagen vidare mot 
framtiden, utan att någon-
sin tveka inför nästa steg 
i utvecklingen. De arbetar 
konkret och framgångsrikt 
med såväl hållbarhet som 
integration, och har sam-
tidigt ett stort samhällsen-
gagemang, inte minst inom 
utbildningsfrågor. Koncer-
nens marknadsföring bidrar 
ständigt till att förstärka va-
rumärket Eksjös koppling 
till vackra trähus.”

Onsdagen den 28 oktober 
mötte jag på Eksjö stads-
bibliotek den väletablerade 
barnboksförfattaren Ka-
tarina Genar, (bild), som 
bor i Linköping. Hon skul-
le tala inför unga, lässug-
na barn om sina böcker 
och dess gestalter. Katari-
na är kanske mest känd för 
sin bokserie om ”Mystis-

ka skolan” där den senas-
te delen heter ”Spökpo-
kalen”. För barn från nio 
år finns hennes ”börja-lä-
sa-böcker” som ”Spök-
flickan”, ”Silvervingens 
hemlighet” och ”Röda 
spår”. För lite äldre barn 
passar lättlästa ”Skuggan 
i stallet” eller ”Lek med 
mig”.

När den danska, välkända Tolkienensemblen, bildad 1995, 
genomförde sin sprakande, vitala musikföreställning i Ols-
bergs Arena den 13 oktober agerade dessa unga musi-
ker från Eksjö kulturskola förband med två musikstycken: 

Tv Ulrica Broman, 18, och Wiktoria Zacharzewska, 17, 
båda med tvärflöjt i inledningsnumret ”Tamborito i Pa-
nama” av Evert Taube. Andra låten var en polsk rockbal-
lad som på svenska heter ”Låt mig inte gå iväg”. I den 
hanterade Wiktoria pianot och Ulrica fortsatte med sin 
tvärflöjt. Publiken tackade duon för dess insats med dis-
tinkta applåder. 

BUTIKEN  
IKLÄDER SIG 
SIN FINASTE 

SKRUD 

Öppet Tors-Sönd 26/11-13/12 samt  
Tors-Ons 17/12-23/12 kl 10:00-16:00  

Spakarp 1, 575 95 Eksjö. Telefon: 070-417 86 70

Nu är plantskolan öppen!
Var vecka rullar det in plantor som vi handplockat under vintern. 

Kom ut och låt oss hjälpa er med inspiration och förslag för just  
er trädgård. Kanske behöver ni råd över vilken sorts äppelträd ni ska ha?  

  
Vi hjälper er med trädgård, vi vet vad som fungerar var.  

 
att kunna presentera.  

Plantskolan är öppen alla dagar i veckan.  
Vardagar 9-18 Lördag Söndag samt röd dag 10-16 hela maj.

SPAKARPS PLANTSKOLA
Spakarp 1, Eksjö, tel 070-417 86 70 • www.spakarpsplantskola.se

Skyltat ”Spakarp” från 32:an vid Ingarp 
Öppettider i sommar:  Vard 9-18, Lör-sön 10-14

Nässjö

Vetlanda

Eksjö

Ingarp
 
 X
  Spakarps 
plantskola

VÄLKOMNA!

JULEN PÅ 
SPAKARP 

Här är det uppdukat 
med julens blommor, 
såsom amaryllis och 
hyacint, orchideer 
och julros. 

Här finns den patine-
rade krukan, förskö-
nande detaljen och 
nyhuggna advents-
granar från vår 
skog! 

Välkomna ut till jul 
på vårt vis. 

/ Herr Larsson

EXTRAÖPPET I JUL
LÖRDAG 28 NOV ............... 10-16
LÖRDAG 5 DEC ................... 10-16
LÖRDAG 12 DEC ................ 10-16
ONSDAG 16 DEC ................ 10-20 EXTRAÖPPET
LÖRDAG 19 DEC ................ 10-16
SÖNDAG 20 DEC ............... 11-15 EXTRAÖPPET

MÅNDAG 21 DEC ............... 10-19 EXTRAÖPPET
TISDAG 22 DEC .................. 10-20
ONSDAG 23 DEC ................ 09-18 EXTRAÖPPET
ANNANDAG JUL .................. 11-15 EXTRAÖPPET
NYÅRSAFTON...................... 10-14
TRETTONDAGSAFTON  ...... 10-16

SÖDRA STORGATAN 11 EKSJÖ • TEL 0381-108 33

0381-108 33 • www.kladhuseteksjo.se

(Ordinarie öppettider måndag – fredag 10-18)

TRÖJA
329:- 500:-

POLOSTICKAD

Syskonens pappa, Anders Lindholm, nu vd för Lind-
holmsgruppen AB, blev Årets företagare år 2003.

Årets företagare

Författarbesök

Förband

Belönade. Bland årets 
Signe Thorfinn-stipendi-
ater i Jönköpings län fick 
fyra med koppling till vår-
den i Eksjö sina belöningar 
vid utdelningen den 3 no-
vember. 

Johanna Alldén arbetar 
på akutmottagningen på 
Höglandssjukhuset. Hon 
fick 6 500 kr till litteratur för 
en utbildning för special-
sjuksköterskor inom akut-
vården.

Frida Lampinen och Frida 
Karlsson, båda verksam-
ma i hemsjukvården i Ek-
sjö, får vardera 23 000 kr 
för att genomföra sina ut-
bildningar till distriktskö-
terskor.

Helena Warin arbetar in-
om medicin- och geriatrik-
kliniken i Höglandssjuk-
huset. Hon får 8 900 kr för 
att deltaga i Svenska Kar-
diovaskulära vårmötet i 
Malmö våren 2021.

Höglandets
Markis & Persienn

0381-140 90
0380-190 90

Vi säljer
skugga!
www.hoglandetsmarkis.nu

Eksjöpolitik. En parla-
mentarisk beredning har 
tillsatts för att arbeta med 
politisk organisation, styr-
dokument och ersättnings-
reglemente. Kommunfull-
mäktiges presidium jämte 
en representant från var-
je parti skall ingå i bered-
ningen. Dessa partiföre-
trädare är Ulla Hägg (S), 
Stellan Johansson (C), 
Ulf Svensson (SD), Mat-
tias Ingeson (KD), Johan 
Ragnarsson (V), Christer 
Ljung (L), och Eva Eken-
berg (MP).

Varsel. Hags i Aneby 
varslar tre kollektivanslut-
na och åtta tjänstemän om 
uppsägning efter överflytt-
ningen av produktion till 
Polen. De uppsagda läm-
nar bolaget succesivt un-
der nästa år.
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LÅT OSS SKÖTA ER TVÄTT
Industri, hotell o. restaurang, hushåll, matt- och kemtvätt

Uthyrning av vita dukar och servetter.
Entrémattor för uthyrning. Tvätt av båtkapell och förtält.

VINNARE 
i Annonsfrågan 

nr 10/2020
Den först öppnade rätta 
lösningen kom den här  
gången från 

Eva Bengtsson 
Domaregatan 7, lgh 1402 
57533 Eksjö

Eva fann tävlingsinsla-
gen i annonser för Hes-
sels Colorama (hel-
sidesannons), Fastig-
hetsbyrån och Spa-
karps Plantskola. 
Eva får två skrapbingo-
lotter

Följande vinnare får var-
dera en trisslott

Madeleine Karlsson 
Monkens Väg 9D 
575 92 Hult

Mia Sollin 
Åvallagatan 1B 
575 32 Eksjö

Wanja Sixtensson 
Duvgatan 4 
575 34 Eksjö

Jan o Bibbi Gustafsson 
Violvägen 44 
575 37 Eksjö

Grattis till vinnarna! Nya 
vinstchanser i ”Annons-
frågan” i detta nummer. 

Eksjö kommun informerar

På grund av gällande lokala råd för Jönköpings län 
håller butiken stängt fram till och med den 13 december. 
Stängningen kan komma att förlängas. Håll utkik efter 
eventuella ändringar gällande verksamhetens öppettider 
på www.eksjo.se

Retrobutiken håller stängt

S  SS  S&& Bilservice AB  Bilservice AB
Prästängsvägen 8 • 0381-172 20

Nu även butik med reservdelar 
och biltillbehör

Karriär

Helen Blomqvist, (bild), 46, blev den 1 december chef 
för Sandvik Coromant, grundat 1942. Bolaget har över 
7 600 anställda och verkar i 150 länder. Det är en betydel-
sefull frontdel i den globala Sandvikkoncernen. 

Helen är född, uppvuxen och tog studenten i Eksjö. Hon 
har en doktorsexamen i ”Strukturkemi” från Stockholms 
universitet.

År 2003 började Helen hos Sandvik Coromant som 
forskningsingenjör. Därefter har hon haft olika ledande 
befattningar inom produktutveckling och på försäljnings-
sidan. Hon har två patent och utsågs 2018 till ”Årets led-
are” inom Sandvik Coromant.

Helen Blomqvist säger: ”Jag är glad och hedrad över att 
ha fått möjligheten att leda Sandvik Coromant. Mitt fo-
kus kommer att vara att stärka vår roll som marknadsle-
dare.”

Ge bort en  
ateljébild i julklapp 

Fotografering inkl.1st bild 21x30cm 

Boka tid hos Bildfabriken 
Jungfrugatan 8 i Eksjö 

070-288 33 32

395kr

Tack
alla mina annonsörer  

& läsare för det  
gångna året.
God Jul & 

Gott Nytt År
önskar  

Bo G Lundberg

Följ oss gärna på Instagram @tradteamet

TRÄDTEAMET.se
Avancerad trädfällning och 
trädvård på trädgårdstomt 

ger rätt till 50% RUT-avdrag. 

Hör av er för 
kostnadsfri offert 

Arvid Bläsung 070-297 45 54

Jönköping lockar

Monica Kollberg, (bild), 59, lämnar nu Eksjö kommunor-
ganisation. Hon har varit miljö- och hälsoskyddsinspek-
tör åren 1986 till 2005 och miljöchef perioden 2005 till 
2020. Vid årsskiftet blir hon enhetschef för livsmedel-
skontroll hos Jönköpings kommun dit hon skall pendla.

         

      METROPOLBIOGRAFEN
                                   

           
           önskar gamla som nya besökare                                                         
    God Jul och Gott Nytt År!
     

               
               Kontakt: info@metropol.st och Facebook

Årets nytänkare är Sushi 
Tree AB om vilket det sägs 
”Med naturens krafter som 
förebild satsar Årets nytän-
kare i Eksjö på familjefö-
retagande och snabb till-
växt.” Företaget drivs av 
Enkhchimeg och Ganbo-
lor.

Familjen Hamrin i Jönkö-
ping har tidigare bl a varit 
storägare i medier som till 
exempel i nyligen sålda Hall 
Media med viss koppling 
till Eksjö. Den 5 oktober 
ökade familjen sitt ägande 
i balkongföretaget Balco, 
Växjö, till nästan 24 pro-
cent av bolaget. Man köp-
te då aktier för 30 miljoner 
kr. Balco kommer att utöka 
sitt produkterbjudande till 
att också omfatta fasader. 

Årets landsbygdsföretag 
blev ”Komtillmåtta lant-
bruk” med denna motive-
ring: ” Satsar på rationell 
mjölkproduktion i tätortsnä-
ra skogsbygd. Flera familjer 
och generationer är enga-
gerade vilket skapar förut-
sättningar för hållbar fram-
tid.” Fredrik Jonasson och 
Rickard Johansson häm-
tade priset vid lunchen den 
23 november. 

Slutar
En av de unga medarbetarna i Eksjö kommunorga-
nisation, planarkitekten Anna Josephsson, 27, slu-
tar vid årsskiftet. Hon kom till oss i september 2017 
och gör sin sista arbetsdag här den 18 december. I 
januari 2021 blir hon klimatanpassningssamordnare 
hos Länsstyrelsen Kronoberg i Växjö. Den eftermiddagskonsert 

som Trio C bjöd på den 25 
oktober i Eksjö kyrka var 
en sång- och musikföre-
ställning med hög karat.

Trio C, (bild), består av fr v 
Annika Paulsson, piano 
och sång, Matilda Crom-
mert, sång, och Catharina 
Arrhenius, trumpet.

Konsertens bas var ett 
starkt sovrat urval ur den 
internationella och svens-
ka visskatten. Här några 
exempel på stycken som 
visar spännvidden i materi-
alet: ”Here there and eve-
rywhere” (Beatles), ”Du-
vemåla hage”, ”Man bor-

de inte sova” (Jeremias 
i Tröstlösa), dikt av Dan 
Andersson, ”God bless 
the child” (Billie Holiday), 
”Nocturne” (Evert Taube) 
och ett par marscher av 
Händel.

När hängivna musikanter 
och sångare som i Trio C 
tar hand om ett grundma-
terial med den här kvalitén 
då blir det njutbart.

Det här var en konsert som 
gav åhörarna extrakraft, 
behövlig för att klara livets 
fysiska och mentala upp-
försbackar. Den passade 
bra nu i coronatider. 

Konsert med substans

Klubbyte. Sanna Fasth, 
22, Eksjö SOK, vann SM-
guld i orientering, långdis-
tans, i höstas. Nu går hon 
över till IFK Göteborg. 
Hon bor i staden sedan två 
år tillbaka.

Förbundskapten. Den väl-
meriterade enduroföra-
ren Calle Bjerkert, som 
tävlar för Vimmerby men 
som bor i Eksjö sedan 16 
år tillbaka, har utnämnts till 
Sveriges förbundskapten i 
enduro.

Apropå Zontas kam-
panj: ”Brott i nära relatio-
ner” i Eksjö kommun var 
enligt Polisens statistik 45 
st 2018, 54 st 2019 och 
67 st efter september må-
nad i år.
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bränslepellets

stallpellets

hem-bygg.se
RUNE  

0706-67 12 86

Skicka in Ditt svar till 
Eksjö-Tidningen, Box 70, 575 21 Eksjö eller lägg det i brevinkastet på  

Jungfrugatan 13 i Eksjö senast den 20 december. 
Märk kuvertet ”Annonsfrågan”.

Det först dragna rätta svaret belönas med två skrapbingolotter. 
De fyra därefter dragna rätta svaren belönas med vardera en trisslott. 

Annonsörens namn:

1. ......................................................................................

2 ......................................................................................

3.......................................................................................

Namn: ...............................................................................

Adress: .............................................................................

Postadress: ........................................................................

3.
2.

SVERIGES MEST NÖJDA BILÄGARE 2020

Bränsleförbr. 7,9–8,6 l/100 km, CO
2 -utsläpp 180–193 g/km ( WLTP). Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Erbjudandet gäller t o m 2020-12-15 vid köp av en ny Subaru XV Ridge/Summit och Outback Acitve/

Ridge/Summit. Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudande, rabatter eller avtal.  *Dubb/dubbfria Continental/Kumho-däck, komfortsats från Calix.  **Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil. 

3 ÅRS FRI SERVICE **

OUTBACK MED ACTIVE-PAKET  

fr. 329.900:– 

(ord. pris fr. 344.900:–)

SUBARU XV MED  

RIDGE-/SUMMIT-PAKET 

fr. 334.900:–

(ord. pris fr. 349.900:–)

SUBARU XV och OUTBACK

VINTERKLAR

SPARA ÖVER
30.000:–
Höstrabatt 15.000 kr 

+ rabatterat vinter-
paket 

VINTERPAKET 8.900:– 

17-tums vinterdäck på alufälg och värmare 

med kupéfläkt *. Monterat och klart.  

(VÄRDE 24.000:–)

1.

Vi önskar 

alla våra kunder 

en God Jul och 

Ett Gott Nytt År!

handelsbanken.se/eksjo

VERKSTAD • RESERVDELAR • HYDRAULIK • FODER
SKOG & TRÄDGÅRDSBUTIK

Gjuterigatan 2, Eksjö • 0381-390 00

INKLUSIVE
MONTERING VI KAN AUTOMOWER  

FRITIDSBATTERI 

GRILLKOL & BRIKETTER 

Besök gärna vår webb-butik!

fr12.500:-

850:-

129:-

75AH VARTA
UTFORMAT FÖR HUSBILAR, HUSVAGNAR OCH BÅTAR MED LÅGA TILL MEDELHÖGA ENERGIKRAV

10 KG SÄCK. FÖR SNABB OCH JÄMN GLÖDLAGOM BITAR FÖR SNABB TÄNDNING. 

www.lantbruksservice.se

10 KG
10 KG

BATTERI TILLÅKGRÄSSKLIPPARE 550:-

28AH DANBRIT

 

/ST

UNDERHÅLL AV ROBOTGRÄSKLIPPARE

FÅGELFEST!  

Prisex: 

189:-
15 kg  

STRIMMIGT  SOLROSFRÖ  10%
RABATT

HUND O KATTFODER FRÅN ROYAL CANIN

Prisex:

199:-
5kg 

HAMPFRÖN

SNÖSLUNGA HUSQVARNA 

fr 9900:-

TÄVLING - Annonsfråga
I vilka annonser i detta nummer av Eksjö-Tidningen finner Du dessa bitar?

Månadens lästips är ver-
ken av årets Augustpris-
tagare som offentliggjor-
des måndagen den 23 no-
vember. 

Skönlitterär bok: ”Samla-
de verk” av Lydia Sand-
gren

Fackbok: ”Herrarna satte 
oss hit” av Elin Anna Lab-
ba

Barn- och ungdomsbok: 
”Humlan Hanssons hem-
ligheter” av Kristina Si-
gundotter och Ester Eriks-
son.

Månadens  
lästips

Frida Andersson (bild), barnbibliotekarie  
vid huvudbiblioteket i Eksjö ger oss lästips.

Lästips för barn och ungdomar

Vi måste  
rädda julen! 

Då var det dags att presen-
tera årets adventsbok från 
Rabén & Sjögren, den ni-
onde i ordningen. I år har 
detta uppdrag gått till El-
len Karlsson som bland 
annat skrivit bilderböcker-
na om förskolan ”Havet” 
och tre böcker om Selma, 
”Snöret, fågeln och jag”, 
”En fisk som heter Fa-
bian” och ”Bästisar och 
hemligheter”. Varje år har 
det varit väldigt fina böck-
er som några av våra all-
ra främsta författare och il-
lustratörer har tagit sig an. 
I år kan jag lova att man 
inte blir besviken. Ceci-
lia Heikkilä har illustrerat  
hennes bilder passar väl in 
och förhöjer stämningen i 
”Vi måste rädda julen!”.

Adventsböcker är böck-
er som är perfekta att lä-
sa tillsammans för att 
få den rätta stämning-
en och räkna ner dagar-
na till jul, ett kapitel för var 
dag. Boken passar för de 
från ca 3 år och uppåt. 
Jag får erkänna att jag fus-
kat och öppnat alla luck-
or i denna kalender på en 
gång och boken slutar så 
där härligt med en massa 
julstämning precis som en 
adventskalender ska.    

Boken handlar om Sam 
som går i förskoleklass. Ef-
tersom det är just 24 barn 
i klassen har deras frö-

ken bestämt att alla barn 
ska få dra ett datum var i 
den magiska almanackan 
fram till julafton. Den som 
får nummer 24 måste ta 
hand om detta datum väl 
tills de är tillbaka igen, an-
nars blir det ingen jul säger 
läraren Ammi och skrat-
tar. Den stora äran blir allt-
så att få dra nummer 24. 
Men tänk om denna lapp 
skulle hamna i fel händer 
tänker Sam. Hans namn 
blir draget och han får ta 
ett helt annat nummer. 
Nu blir han orolig på riktigt 
och utan att riktigt tänka 
sig för smyger han en rast 
in och tar nummer 24 och 
lägger i sin ficka. Han ång-
rar sig nästan genast men 
blir påkommen och måste 
gömma lappen. Han pla-
nerar väl och ska vara där i 
klassrummet tidigt på mor-
gon med sitt limstift och 
ställa allt till rätta men he-
la tiden är det något som 
kommer i vägen. Klass-
kompisen Esme kommer 
en morgon på honom och 
undrar vad han håller på 
med. Så han berättar och 
Esme vill gärna vara med 
på detta och hjälpa till. På 
kvällen samma dag kom-
mer pappa in på rummet 
lite upprörd eftersom Sam 
glömt tömma sina fickor 
innan tvätten. Hur många 
gånger har han sagt till 
om detta. I fickan i byxor-

na som blivit tvättade låg 
nummer 24 och kvar av 
lappen är nu endast ludd.
Sam får panik, vad ska det 
nu bli med julen. Och allt 
är hans fel. Som tur är har 
han fått en ny vän, Esme, 
och hon vet precis vad de 
ska göra för att ställa allt 
tillrätta igen. De ska göra 
en räddningsplan för julen. 
Nu måste de börja kom-
pensera menar Esme. Det 
betyder att de måste gö-
ra så mycket jul de bara 
kan. De skriver ner allt som 
är juligt och så måste de 
fixa detta. Esme berättar 
att hos henne är det näs-
tan ingen jul alls för hennes 
mamma tycker inte om jul-
pynt. Så först och främst 
måste de fixa jul hos hen-
ne. De skulle aldrig få hen-
nes mamma att gå med 
på att köpa julpynt men 
om det gör eget pynt, det 
borde hon inte plocka ner.  
Tillsammans gör de allt för 
att rädda julen och har ge-
nom detta även fått en ny 
vänskap. 

 

• Däckhotell/Däckverkstad
• Elektronik (felsökning)
• Motorreparation
• Service
• Svetsarbete
• Rekond
• Lånebil

Allbilverkstad i Bruzaholm

Eksjövägen 29, Bruzaholm

Tel. 073-631 76 55

Vi jobbar  också med  veteranbilar.
Reservdelar och biltillbehör.

Vägledning
Jag har fått positivt gensvar från läsekretsen för Ek-
sjö-Tidningens fasta återkommande inslag ”Lästips för 
barn och ungdomar”, som varit med i tidningen under 
många år. Den anses ge god vägledning i litteraturen för 
dessa åldersgrupper.

När jag besökte Eksjö stadsbibliotek den 22 oktober vid 
14-tiden mötte jag

Tv Oliver, 8, och Emma, 7, som stolt visade upp sina 
boklån. Oliver hade funnit ”Lisbet och Sambakungen” 
av Emma Karinsdotter och Emma hade hittat ”Häst-
detektiverna” av Catharina Hansson. Just intill barnen 
fanns deras mamma Cecilia Eliasson, som har livsröt-
ter i Skåne. 

Den lånebok Oliver gladdes åt var med som lästips i nr 
8/2020 av Eksjö-Tidningen. 

Årets butik

Elis Habibson, (bild), driver Oak lake  Barbershop som 
utsetts till Årets butik i Eksjö med följande motivering: 
”Årets butik 2020 bidrar med en modern känsla i hjärtat 
av Gamla stan. Inredningen är lika trendig som sortimen-
tet och butiken lockar kunder från hela Höglandet. Med 
genuint kundfokus och stort hantverkskunnande ser per-
sonalen till att ta hand om varje kund på bästa sätt. Bu-
tiken, som också är salong, drivs av en entreprenör som 
brinner för sin verksamhet och som alltid har kundens 
bästa i fokus.”

Skogsstjärnan 8, Cast-
mans Väg 1, Eksjö har 
sålts av Gunvi Ebon Frid-
holm och Roland Sigvard 
Fridholm för 2 500 000 kr 
till Peter Claes Ingvar Brink-
hammar och Nina Brink-
hammar. Taxeringsvärde 
(2018) 1 037 000 kr.

Ingenjören 5, Kinnagatan 
9A, Eksjö har sålts av Bo 
Gustav Fernholm för 3 495 
000 kr till Louise Magdale-
na Tedeby och David Ma-
thias Tedeby. Taxeringsvär-
de (2018) 1 493 000 kr.

Karpen 1, Orrhagavä-
gen 5, Eksjö har sålts av 
Yu Zhang och Per Johan 
Robin Lempinen för 2 150 
000 kr till Erik Andreas Jo-
hansson och Katarina Hil-
da Christine Norberg. Tax-
eringsvärde (2018) 1 294 
000 kr.

Chokladkakan 1, Präst-
hagsgatan 3, Eksjö har 
sålts av Erik Gunnar Creutz 
och Sara Sofia Creutz för 5 
050 000 kr till Elin Eva Maria 
Sjöberg och Nils David An-
dreas Lindqvist. Taxerings-
värde (2018) 2 533 000 kr.

Eksjö Värne 4:6, Grane-
bergsvägen 2, Värne har 
sålts av Kjell Herbert Ken-
net Andersson för 260 000 
kr till Leif David Hugosson 
och Johanna Sofie Hugos-
son. Taxeringsvärde (2018) 
714 000 kr.

Fastighetsaffärer Höreda-Kulla 1:6, Höre-
da-Kulla Kulladal 1 har Ulf 
Karl Johan Fransson sålt för 
2 800 000 kr till Annika Rig-
mor Andersson och John 
Erik Andersson. Taxerings-
värde (2018) 1 076 000 kr.

Brestorp 1:54, Brestorp 
Marielund 1, Marianne-
lund har sålts av Åsa He-
lena Maria Sühr och Nils 
Peter Sühr för 570 000 kr 
till Jonathan Allouche och 
Emelie Margareta Leora 
Allouche. Taxeringsvärde 
(2018) 378 000 kr.

Norrby 1:13, Norrby Grun-
det 1 , Mellby har Anja 
Heilwagens dödsbo sålt för 
1 735 000 kr till Daniel Jo-
hannes Qvint och Ingerid 
Maria Qvint. Taxeringsvärde 
(2018) 658 000 kr.

Vimmenarp 1:2, Lilla Vim-
menarp 1, har Johan Len-
nart Hagelberg sålt för 3 
000 000 kr till Madelene 
Carina Funkqvist och Ras-
mus Jerry Jesper Josefs-
son. Taxeringsvärde (2018) 
821 000 kr.

Dämparp 1:5, Dämparp, 
belägen cirka 150 m från 
kommungränsen till Vetlan-
da vid sydvästra delen av 
sjön Solgen, har sålts av 
Kjell Karl Anders Rydberg 
och Sigrid Gunilla Rydberg 
till Staffan Jacobsson och 
Andrea Agnes Maria Ja-
cobsson för 84 000 kr den 
30 september i fjol. Inget 
taxeringsvärde redovisas.

Revisionskontor. Eksjö 
kommun skall tillsammans 
med Aneby och Ydre bilda 
ett gemensamt revisions-
kontor med Höglandsför-
bundet. Kontoret placeras 
i Eksjö och beräknas öpp-
na i januari 2021.

Ekonomiskt stöd. Den 
20 november meddelade 
Riksidrottsförbundet de 
klubbar som ansökt om 
ekonomiskt stöd för tred-
je kvartalet. Följande för-
eningar i Eksjö fick peng-
ar: SMK Eksjö 349 000 
kr, Eksjö Södra 14 000 kr, 
Eksjö CK 9 000 kr, Eksjö 
SOK 9 000 kr och Hjälte-
vad-Mariannelunds IS 7 
000 kr.

Nässjö. Nästa år etablerar 
sig kedjan Stadium Outlet 
på Almenäsområdet i de 
lokaler Järnia Outlet läm-
nade i våras.
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7.646 kr    
Ord. pris 8.495 kr

SOHO Soffåtölj 
B 86 cm, D 94 cm,  
H 88 cm.  Avtagbar  
klädsel. Tyg Sandgrå. 

8.995 kr
LAZY Reclinerfåtölj 
B 86 cm, H 105 cm,  D 84 cm.  
Manuell. Tyg Sicillia Antracit. 
Finns i fler utföranden.  

20.408 kr 
Ord. pris 22.675kr

GIGANT Matgrupp 
240x100 cm. Finns i oljad eller 
vitoljad massiv ek. Inklusive 6 st 
Corona stolar.. 

4.995 kr    
Ord. pris 5.495 kr
SOLO 3+2 lådig byrå 
B 75 cm, H 90 cm, D 42 cm.
Mdf. Finns även som vit och i  
flera kombinationer.

1.495 kr 
Ord. pris 1.895kr
SHAGGY Ryamatta 
160x230 cm. Grey och 
Offwhite. 200x290 cm,  
2.195 kr, ord. pris 2.695 kr. 

4.986 kr* 
Ord. pris 5.865 kr
GROSS Taklampa 
Ø 50 cm. Amber.  Metall/
glas. Finns i fler färger och 
kombinationer.

1.995 kr   
Ord. pris 2.390 kr
VIGGO 2-pack stolar 
B 50,5 cm, H 80,5 cm,  D 
53,5 cm. Tyg Antracit, me-
tallben. Finns även i Tyg Rost. 

20%
på utvalda 

golv- och tak-
lampor.*

10%

3.820 kr   
Ord. pris 4.495 kr
LEO Golvskåp 
B  65 cm, H 100 cm, D 36,5 
cm. Mdf. Finns även i vitt och 
fler kombinationer. 

Nyhet!

Nyhet!

Erbjudandet gäller t.o.m 2020-12-24. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

13.496 kr    
Ord. pris 14.995 kr

SOHO 4-sits soffa 
B 246 cm, D 94 cm,  
H 88 cm.  Avtagbar  
klädsel. Tyg Sandgrå. 

*Erbjudandet gäller t.o.m 2020-11-09. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
Erbjudandet gäller t.o.m 2020-12-24. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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