14 sidor med erbjudanden och tips för upplevelser och shopping på nära håll.

Ett samarbete mellan:

Bokhandel
med bredd
Sortiment och service är
receptet i Liselottes butik

Torsdag 28 oktober

RDAG
BALLONGLÖ
- BALLONGLÖRDAG

•>

SMÄLL EN BALLONG
OCH FÅ
10-50% RABATT
PÅ DITT KÖP
I DELTAGANDE

HÄSSLEHOLM
II HÄSSLEHOLM
OKTOBER
3030OKTOBER
LÄS MER PÅ
WWW.HESSLECITY.SE

SMÄLL DIN BALLONG OCH SE DIN RABATT!

BUTIKER

Julskyltning

i Osby 28 november
kl. 17:00-20:00
Kvällsöppet i centrum
med spökstationer
för barnen.

Rysligt välkomna!
NR 17 - 23 OKTOBER 2021

Kom i stämning med
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Samarbete
gynnar alla
HANDELSPLATS ÄLMHULT, OSBY SHOPPING &
HESSLECITY - TILLSAMMANS FÖR DET LOKALA

E

nsam är inte stark brukar vara ett
klassiskt uttryck som används i
många lägen.
Du bläddrar just nu i en ny produkt
som andas stark tillsammans. Nu undrar du säkert, hur tänker vi nu?
I den värld vi lever idag med en ständig
förändring tvingas man hela tiden tänka nytt och vara på tårna för att hänga
med i utvecklingen.
Just så här föddes tanken med Nära
dig, att skapa något nytt över gränserna
och skapa något där vi kan hjälpa och
dra nytta av varandra.
Att värna och lyfta det lokala i varje ort
är något man måste jobba med hela tiden och det vi har som mål i orternas
handelsföreningar är att ge dig som

kund eller besökare en aktiv handelsoch mötesplats.
Om man tittar lite så där från ovan på
Hässleholm, Osby och Älmhult så finns
det där som knyter oss samman. Framförallt har vi Järnvägen. På bara några
minuter kan du ta dig mellan orterna.
På detta sätt har vi något av en handelsregion som kan bli starkare genom
samarbete - inte minst i kampen med
de större platserna.
På varje ort har vi våra egna förutsättningar att jobba med, men här finns
beröringspunkter och samverkansmöjligheter - oavsett om det gäller handel
eller om vi pratar ett event.
Vi skapar nya möjligheter för dig som

kund eller besökare att få en paketering
som finns nära dig med ett brett utbud.
Vill du ha kvar dina lokala verksamheter imorgon, stöd dom redan idag!
Hjärtligt välkomna till Hässleholm -

Vi ses på stan!
Johan Jönsson, Centrumledare
Theresia ”Ia” Björklund,
Centrumsamordnare

BALLONGLÖRDAG
I HÄSSLEHOLM

SMÄLL EN BALLONG
OCH FÅ
10-50% RABATT
PÅ DITT KÖP
I DELTAGANDE

30 OKTOBER
LÄS MER PÅ
WWW.HESSLECITY.SE

BUTIKER
28
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NYH
ET

Exklusiv
! herrserie
hittar du
hos oss

HANDLA MED
HÄSSLEHOLMSVALUTA

Boka din behandling nu!
på www.harosant.se
eller ring 0451-105 00

Vattugatan 8 - Hässleholm (vid Stortorget)
0451-105 00 - www.harosant.se
Öppet måndag-fredag 9-18, lördag 10-13

Hässleholmsvaluta
är framtagen av
HessleCity för att
stödja den lokala
handeln i Hässleholms Kommun.

Tredje Avenyen 9
Hässleholm

HUSQVARNA
VIKING Emerald 116
Sveriges mest
sålda symaskin

Den perfekta
presenten!
Valutan finns att
köpa i valörer om
100, 200 & 500 kr

0451-805 35

Hög kvalitét, till både tjocka och tunna
tyger. En bra maskin för hushållet.
Inbyggd nålpåträdare, stretchsömmar,
knapphål mm.

ssad

Läs mer på www.hesslecity.se/hassleholmsvaluta

VÄLKOMNA!
VÄLKOMNA!
VÄLKOMNA!
VÄLKOMNA!

4 295 kr

Nu har vi fått hem mängder av
Nu har
vi fåttboots
hem mängder
av
skor,
kängor,
och stövlar
NuNuhar
vi
fått
hem
mängder
av
harkängor,
vi fått hemboots
mängder
av stövlar
skor,
och
i
damoch
herrstorlekar.
skor,kängor,
kängor, boots
och stövlar
skor,
boots
och stövlar
ii damdam-ochoch
herrstorlekar.
herrstorlekar.
i dam- och
herrstorlekar.

HÖSTNYTT!
HÖSTNYTT!
ROOTS DAMBOOTS
HÖSTNYTT!
ROOTS
DAMBOOTS
HÖSTNYTT!

Brunt skinn,
textil
foder.
Brunt
skinn,
textil foder.
ROOTS
DAMBOOTS
Tjocka sulor.
Tjocka
sulor.
Brunt
skinn,
textil foder.
BegränsatROOTS
antal.
DAMBOOTS

ETT AV SKÅNES
ETT
AV SKÅNES
BREDASTE SORTIMENT
ETT
AVSORTIMENT
SKÅNES
BREDASTE
AV
RIEKER
HITTAR
NI
SKOR!
BREDASTE
SORTIMENT
ETTPÅAVBRASKÅNES

AV RIEKER HITTAR NI
AV
HITTAR NI
BREDASTE
PÅRIEKER
BRASORTIMENT
SKOR!
PÅ BRAHITTAR
SKOR!NI
AV RIEKER
PÅ BRA SKOR!
ÖPPETTIDER
Mån-fre 10 - 18
Lör
10 - 14

Begränsat
antal.
Tjocka sulor.
Brunt skinn,
textil foder.
T!
antal.
RISE
HALVA PBegränsat
Tjocka sulor.
NU 600:Ord. prisBegränsat
1.199:PRISET!
ALVAantal.

H
PRISET!
LVA600:HANU
Ord. pris
RISET!
P1.199:VOrd.A600:HALNU
pris 1.199:-

600:Ord. pris 1.199:-

NU

UMGÅS I HÖST!
Hos oss får du inspiration till ditt hem
och höstens härliga dukningar.

Stortorget 1 Hässleholm • 0451-852 00

Gäller de 50 första kunderna.

ÖPPETTIDER
ÖPPETTIDER
Mån-fre 10 - 18
Mån-fre 10 - 18
Lör
10 - 14
Lör
10 - 14
ÖPPETTIDER
Mån-fre 10 - 18
Lör
10 - 14

@nissesvaruhus
Måndag-fredag
10:00-18:00
Stortorget 1 Hässleholm • 0451-852 00
Stortorget 1 Hässleholm • 0451-852 00

NR 17 - 23 OKTOBER 2021
Stortorget 1 Hässleholm • 0451-852 00

Lördagar
10:00-15:00

Stortorget, Hässleholm - 0451 38 43 00
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Oktober-november

Kom i höststämning

Läckert röd vinyl blir en
fröjd för ögat och örat.
Hos Hot Stuff i Älmhult
hittar du The Arks första EP
- för första gången på LP.

Trädgården lever långt in på hösten! Ett eldfat ger både skön värme
och rätt stämning för umgänget
ute. Kom och låt dig inspireras hos
Växtmästaren i Osby.

Höstens nya färg är greige - detta vackra armband från Caroline Svedbom hittar
du hos E.G. Blomqvist Guldsmedsaffär i Älmhult.

30

Lekfull design i slitstarkt material. Den ikoniska BRIO taxen från 1950-talet är tillbaka
Nu som åkleksak redo för äventyr. Håll i trähandtagen, sitt bekvämt på träsätet och
kör sedan med fötterna för att åka framåt. Finns i Lekoseums butik i Osby.

Praktiskt och snyggt. Skålar, koppar och fat i melamin med mysiga mönster från
Rice hittar du hos Pecorino i Osby. Även delikatesserna som du vill fylla dem med!

NR 17 - 23 OKTOBER 2021

Med sommaren bakom oss och vintern framför oss kommer hösten som en frisk fläkt av
det bästa från båda årstiderna. Dags att återerövra inomhuslivet och ta oss tid att njuta
av färgernas och kontrasternas säsong.

Senapsgult. En färg som går hem året
runt om du frågar korvälskaren! Sibylla
i Älmhult är ett perfekt stopp för den
hungrige på väg till eller från shoppingpromenaden.

Varmt och skönt inomhus. Hos
XL-bygg i Osby hittar du kaminer
från Contura.
Gör hemmet komplett med vacker belysning. Oredssons
Elekriska i Osby har allt du behöver för att inreda med ljus.

Trikåtider. Med en overlockmaskin från Juki fixar
du höstmodet på egen hand med säkra sömmar.
På Syhörnan i Hässleholm hittar du både maskinen och materialet du behöver!

Naturligt välmående från Via Natura i Osby. Te från Hygge i olika smaker,dofthängen från Klinta eller pendel med chakrastenar sätter stämningen i ditt hösthem.

Vilket väglag? Med Suzuki Vitara 4x4 kommer du alltid fram. Nu kommer Vitara
som hybrid. Hos Lindgrens bil i Osby är du välkommen in på en provtur.

257.900:2.995:- / MÅN INKL SERVICE*

VITARA 4x4 HYBRID FRÅN
NR 17 - 23 OKTOBER
2021
PRIVATLEASA
FRÅN
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Kom i höststämning

Fira rockfarsan? Fars dag är i antågande. Du
hittar både gratulationskort och presenter på
Bokhandeln i Osby.
Stanna till för en kopp kaffe och kanske en
bakelse. På Börjes i Osby finns massor av gott!

Hösten hemma förgyller du hos Nisses Varuhus i Hässleholm. En butik med stor bredd och massor av inspiration.
Klassisk stil på kranarna,
eller toppmodernt badrum?
Hos Sahlins Bad & Värme i
Osby hittar du bland annat
Mora Armaturs sortiment.

Guldkant på höstfrisyren.
Goldwell Kerasilk Humidity Spray hjälper till att
bevara lockar och styling
i fuktigt väder. Du hittar
den hos Hårosånt i
Hässleholm.

Vackra tapeter från bland annat Boråstapeter
hittar du hos Olssons Colorama i Osby.

32

Att kasta plast har blivit en folksport - det kan du läsa
om i detta nummer av Espresso. Mix Prylhuset i Älmhult
säljer utrustningen du behöver för att spela discgolf.

Rätt bukett för höstens festliga tillfällen fixar
Anemonen i Älmhult lätt.

NR 17 - 23 OKTOBER 2021

Från topp till tå! Visste du att du hittar fina klänningar
till höstkängorna på Bra Skor i Hässleholm. Som denna
från Cat & Co.

VÄLKOMMEN
TILL OSS I HÄSSLEHOLM!

Både om du vill köpa ny bil eller
endast sälja din gamla

₁⁺—„ѵ⁾ŵ₪—
₅Ș↗ѵ⅝↗Ǽș↙ѵǼ↙↙ѵȘ⅞Ș⅝↙↗⅛ș⅛Ș↗Ǽѵ⅞⅛·Ș↙—

₁⁺—„ѵ⁾ŵ₪—
₁⁺—„ѵ⁾ŵ₪—
₁⁺—„ѵ⁾ŵ₪—
₁ǿЍ↑ѵ←ȘǿѵȘ↑ѵ↘Ά·ѵЈ↗ѵǼ↙↙ѵșЉѵ↓⅞Ǽ↙↘ѵ←Șǿѵ⅞⅛·Ș↙ѵ→℗⅔ѵǼ↙↙ѵ⅝Ά↑↑Ǽѵ↙Ǽѵǿ⅛⅓ѵǿ⅛↙ѵǿΆѵ
₅Ș↗ѵ⅝↗Ǽș↙ѵǼ↙↙ѵȘ⅞Ș⅝↙↗⅛ș⅛Ș↗Ǽѵ⅞⅛·Ș↙—
₅Ș↗ѵ⅝↗Ǽș↙ѵǼ↙↙ѵȘ⅞Ș⅝↙↗⅛ș⅛Ș↗Ǽѵ⅞⅛·Ș↙—
·⅛⅞⅞—ѵ₅Șǿѵ₁⁺—„ѵ⁾ŵ₪ѵ⅔Ǽ↗ѵǿΆѵΆ↙↗−←←Ș↙ỳѵș−↗⅔⅜Ά⅞↘ǿ↗⅛ș↙Ș↑ѵ→℗⅔ѵ⅝↗Ǽș↙Ș↑ѵșК↗ѵǿȘ↙—ѵ
₅Ș↗ѵ⅝↗Ǽș↙ѵǼ↙↙ѵȘ⅞Ș⅝↙↗⅛ș⅛Ș↗Ǽѵ⅞⅛·Ș↙—

₁ǿЍ↑ѵ←ȘǿѵȘ↑ѵ↘Ά·ѵЈ↗ѵǼ↙↙ѵșЉѵ↓⅞Ǽ↙↘ѵ←Șǿѵ⅞⅛·Ș↙ѵ→℗⅔ѵǼ↙↙ѵ⅝Ά↑↑Ǽѵ↙Ǽѵǿ⅛⅓ѵǿ⅛↙ѵǿΆѵ
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ID. 4 GTX. Energiförbrukning vid blandad körning från 18,1 - 20,7 kWh/100 km.
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Rekommenderat pris från 572 900 kr. (502 900 kr med klimatbonus)
CO -utsläpp vid blandad körning 0 g/km. Miljöklass Euro 6 AX.
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Bilen på bilden är extrautrustad.
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RENAULT ZOE
E-TECH
100% el. 100% vinterklar.

Från

2 590 kr

/mån*

privatleasing inkl vinterhjul, service & 3 mån leasingskydd
elektrifiera din vinter med välutrustade Zoe zen, inklusive vinterhjul.
välkommen på en provkörning och upptäck 100% elektrisk körglädje.
*Renault Privatleasing Zoe Zen E-Tech electric är baserad på att klimatbonus på 70 000 kr är inkluderad i kalkylen. 0 kr kontant, 36 månader, körsträcka 10 000 km/år,
garanterat restvärde. inga uppläggnings- eller aviavg. 3 mån fritt privatleasingskydd ingår för privatpers. 18–63 år. med bilen följer en FlexiCharge-kabel, handskar och
vinterhjul. service ingår under leasingperioden. försäkring tillkommer. pris inkl. moms. gäller kundorder och registrering t.o.m. 31/12–2021. elförbrukning: 174 Wh/km.
CO 2 -utsläpp: 0 gram/km, vid körning exkl. slitagedelar. räckvidd vid blandad körning (WLTP): 393 km. räckvidd verklig körning: 383 km sommartid / 240 km vintertid.
räckvidden påverkas bl a av väder, körstil, hastighet m.m. reservation för felskrivningar. bil på bild är extrautrustad.

renault.se

Renault rekommenderar

Hässleholm
Markaryd

010-1670820
010-1670830

Älmhult
Växelnr

010-1670850
0451-436 00

Öppettider bilförsäljning:
Vardag 9-18, lördag 10-14

NU HAR VI BYGGT OM VÅR PARTYDEL,
VÄLKOMNA IN O KIKA!

hittar du på www.handelsplatsalmhult.se

ÄLMHULT • Öppet: Mån-Fre 10-18 och Lör 10-14 • Följ oss på

Södra Sveriges Största

Skivbutik

finns i Älmhult
50.000+ titlar i lager

Skivor köpes & säljes
& EPHEMERA
WORLDWIDE MAILORDER SINCE 1986
ÄLMHULT - SMÅLAND - SWEDEN
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h o t s t u f f. s e

250 kvm välsorterad vinylbutik med minst 50.000 titlar i lager, i god ordning, i de flesta musikstilar. Nytt och begagnat, där du
både kan göra fynd och syna riktiga rariteter. Alltid minst 20.000 skivor som ännu inte hunnit ut i webbutiken och bara finns på
plats. Följ oss på instagram eller prenumerera på vårt nyhetsmail.
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79 kr
rek. pris 99 kr

SVERIGEKORVEN ORIGINAL MEAL!
EN EXTRA LÅNG KORV MED MOS, POMMEZ,
RÄKSALLAD OCH 0,4 L DRYCK.

www.blomqvistguld.se

SIBYLLA ÄLMHULT
HANDELSVÄGEN 24

ÖPPETTIDER:
ALLA DAGAR 10:00 - 22:00

Gravsmyckningstider
Vi har ett stort utbud av
egentillverkade gravdekorationer
i naturmaterial.

Vi har även
gravlyktor
& ljus

ÄLMHULT
0476-102 46
Ord öppettider:
Vard 9-18, lörd 9-14
NR 17 - 23 OKTOBER 2021
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Liselotte Olsson tog över bokhandeln i Osby 2018. Sedan dess har hon jobbat för fullt med att utveckla både service
och sortiment.

Mer än böcker
NÄRINGSLIV. Osby Bokhandel drivs av
Liselotte Olsson sedan 2018. Då var
hon redan väl bekant med butiken eftersom hon tidigare arbetat hos förre
ägaren under flera års tid. Under Liselottes tid som ägare och VD har hon
satsat på att bredda utbudet och att
erbjuda en god service till kunderna.

I bokhandeln finns allt från böcker,
spel och pussel, hobby- och kontorsmaterial, kort, presentartiklar... ja, till och
med lite ramar och presentpapper.
– Jag tror helt enkelt det är viktigt att
stå på många ben. Just nu har vi också
en webshop under uppbyggnad för att
få ytterligare ett skyltfönster, berättar
Liselotte.
WARHAMMER LOCKAR KUNDER
En första satsning för två år sedan var
att ta hem spelprodukten Warhammer.
För den oinvigde så handlar det om

36

brädspel i krigsstrategi, där spelaren
själv bygger och målar rekvisitan till
spelet.
– Warhammer finns över hela världen
och är väldigt populärt. Jag har ett bassortiment hemma och en stadig kundkrets som jag beställer hem nyheter till
när de kommer ut, säger Liselotte som
satsar mycket på den personliga servicen.

BREDD OCH SERVICE
Det är många som upptäckt det stora
utbudet i bokhandeln under pandemin
berättar Liselotte. Hon försöker hitta
produkter av kvalitet. Nu har hon exempelvis tagit hem en italiensk akrylfärg som finns i 80 olika nyanser. Färgen har hög densitet och kan användas
både som den är och blandas ut.
– Vi har slagits med näthandeln i
många år nu så det är inget nytt som
skrämmer. Vi satsar istället på att bli

I Warhammer-sortimentet ingår både
modellfärger och spelprodukter.

bättre på sortimentet och servicen genom att hjälpa till att hitta det folk vill
ha, beställa hem till kunderna och bistå
med paketinslagning, förklarar Liselotte.
GODA KUNDRELATIONER
Den årliga bokmässan är också något
Liselotte tagit initiativet till. I år deltar
ett femtontal författare från trakten
och evenemanget är något som ligger
henne varmt om hjärtat.
– Jag vill visa på vilket stort utbud av
författare vi faktiskt har i trakten, säger
Liselotte som trivs förträffligt med att
driva bokhandel i Osby.
– Det är väldigt roligt att driva affär i
Osby då vi får så bra respons från vår
kundkrets i alla åldrar.

TEXT: JESSICA@ESPRESSOMEDIA.SE
FOTO:ERIK@ESPRESSOMEDIA.SE
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En färsk hylla med kalendrar inför
2022 finns på plats i bokhandeln.

Sällskapsspel och pussel är ett
uppskattat inslag i butiken.

Kom in och prova våra sköna HÖSTSKOR!

urrat
Nu har det sn
rna
ga
Ba
s
till ho
Semlor Nu?

SEMLOR

29:-

ord pris 36:-

25/10 - 31/10

kontakt@vianatura.se • 070 – 972 44 30

Nybakat varje dag!

Köpmannagatan 4, Osby

Välkommen in! Postgatan 2, Osby

Följ oss på facebook: Via Natura

Vi är en ost- och delikatessbutik
med Lunchbuffé i Osby.
Vi säljer presenter, presentkort, delikatesser såsom
ost, chark, choklad, kex, oljor, marmelad,
take away och catering.
Följ oss gärna på Instagram
ÖPPETTIDER:
tis-fred 10-18
Lördag 10-14

Ring oss: 0479–160 60 Briogatan 7 i Osby
pecorinoosby@gmail.com • www.pecorinoosby.se

Bokhandeln i Osby AB•Liselotte Olsson • • 0479-103 39 •
Östra Järnvägsgatan 10, 283 41 Osby • info@osby-bokhandel.se

Hälsobutik och hälsovård
enligt naturens väg






Mot kupong

20% rabatt
på Akrylfärg
(ord. pris 69-99 kr)

gäller 28-30 oktober

ÖPPETTIDER
Vardagar 10-18
lunchstängt 13-14
Lördagar 10-13

www.osby-bokhandel.se

HiKOKI
BORRSKRUVDRAGARE
Borrskruvdragare DS18DJL 1,5 Ah 18V
från Hikoki, inklusive 2 batterier.

1190:399:SÅGBOCK STANLEY
HOPFÄLLBAR
Ben och ram i metall
för en robust och
stabil konstruktion med
gummikuddar på sidorna
som skapar friktion så
materialet ligger stilla.

Mån - Fre 7 - 18 • Lör 9 - 13
Klövervägen 18, Osby
0479-12670 www.xlbygg.se/osby
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PRESENTKORT

100

ET TH UN DR A KR ON OR
Datum: ...............................................................................................................................................

Sign:...........................................................................................................................................................

Inlöst av:..........................................................................................................................................
Gäller i OSBY SHOPPINGs medlemsbutiker
i 12 månader från datumet ovan.
Gäller ej som betalning för alkoholhaltiga drycker.
Komplett lista finns på www.osby.nu/osbyshopping

Ett så mycket
bättre kök
HUSQVARNA
Spis Keramikhäll QSK60040SW

7 995:-

SPARA
1500:-

(ord. pris 9 495:-)

• AirFry-funktion och en perforerad plåt • Snabb och
lättrengjord häll •Rymlig ugn med varmluft
Art nr 117041 vit
Art nr 117042 rostfri 8 995:- (9 995:-)
Volym Ugn: 73 l

Ett presentkort

hos alla våra medlemmar
Du köper det på
bokhandeln i Osby.

SPARA
300:TEFAL
Kastrullset 4 delar

895:-

SPARA
400:-

(ord. pris 1295:-)
• I rostfritt stål för alla hälltyper •Tjockare botten
för jämnare värmefördelning • Volymer: 13, 2,9 & 4,9 l
Art nr 117252

TEFAL
Stekpanna Ingenio Performance

Stekpanneset 22+28 cm med handtag

699:-

En lista över butikerna där
presentkortet gäller hittar du på:

(ord. pris 999:-)
• Effektiv & tålig Titanium Pro-beläggning
• Stapelbara med löstagbart handtag
• Passar alla hälltyper
Art nr 117248

osby.nu/osbyshopping/
Mån - Fre 9-18 • Lör 10-13
Såggatan 3 • Osby 0479-177 50 • www.oredssonsel.se
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OMGÅENDE
Vår nya elbil Mazda MX-30 är en kompakt SUV med slående design och en interiör med hållbara och återvunna material. Den lanseras till LEVERANS!
hösten,

32.000kr i rabatt

JUST
NU!

men redan nu kan du beställa en First Edition. Det är en mycket välutrustad utgåva med 3-tonslack som i tillägg till säkerhetsut- rustning på toppnivå
innehåller head-up display, adaptiv farthållare, backkamera, 18” lättmetallfälgar, adaptivt helljus, elektrisk förarstol med minnesfunktion och mycket mer.
Nu välkomnar
vi hösten med otroliga priser på vår rymliga full- mån (ord. pris 3.995 kr/mån) vid privatleasing. Förutom att du
Välkommen in till oss så hjälper vi dig med
din beställning.
hybrid Swace! Köp den från 249.900 kr (ord. kontantpris 279.900 slipper betala kontantinsats vid privatleasing så får du bilen
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rörlig ränta, aviavgift tillkommer 60 kr/mån (autogiro 39 kr/mån), uppläggningsavgift 695 kr, betalskydd i 3 månader ingår utan kostnad. Erbjudandena gäller vid köp eller privatleasing av ny Swace i lager senast 31/12 2021. Går ej att kombinera med andra rabatter eller erbjudanden. Bilarna på bilden kan vara extrautr.

på utvalda Suzuki bilar

MAZDA MX-30 FIRST EDITION: 349 900 kr
2

2

2

2

lördagar 10.00-13.00
Tel: 0479-31086
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283 50 Osby
www.lindgrensbil.com

Bränsleförbr. bl. körning WLTP: 4,5 l/100 km. CO2 103 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning. 5 års / 10.000 mil hybridgaranti. *Avtalstid 36 månader, 1.500 mil per år, ev. övermil och onormalt slitage debiteras, service ingår, garanterat restvärde,
rörlig ränta, aviavgift tillkommer 60 kr/mån (autogiro 39 kr/mån), uppläggningsavgift 695 kr, betalskydd i 3 månader ingår utan kostnad. Erbjudandena gäller vid köp eller privatleasing av ny Swace i lager senast 31/12 2021. Går ej att kombinera med andra rabatter eller erbjudanden. Bilarna på bilden kan vara extrautr.
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JOTUN LADY
lanserar
färgkartan
TOGETHER
och kulörerna
för 2022

UTTRYCK DIG MED FÄRGER
SKAPA RUM FÖR VÄRDEFULLA ÖGONBLICK
VI KAN ÄVEN: BAD - FÄRG - TAPET - GOLV - KAKEL & KLINKER
V Storg 27, Osby
Tel 0479-131 20
www.colorama.se/osby
Följ oss på Facebook och Instagram

Gravsmyckningstider!
GRAVLJUS
Tänds när det skymmer!

Erbjudande:

Ljus med batteri 95:Spara 15:-

Mosshjärtan
från

149:-

Boka pysselkväll
med Anna!
Datum finns på
hemsidan och på
Facebook

ELDFAT

649:-/1129:-

GRAVLYKTOR
Olika modeller

Gravprydnad
Priserna gäller från 23/10-6/11 eller så länge lagret räcker!

från

89:-

Tel. 0479-143 28 • www.vaxtmastaren-osby.se | www.bogront.se
Öppet: Vardag 10-18 • Lördag 10-14 • SÖNDAGAR STÄNGT • STÄNGT Alla Helgon 6/11
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NÄRA DIG

DAGS FÖR EN SERVICE
PÅ DIN VÄRMEPUMP?

LUFT/LUFT VÄRMEPUMP
INSTALLERAT-OCH-KLART
MED ELINSTALLATION!

RING OCH BOKA ETT HEMBESÖK REDAN IDAG!
Vi utför:
l Felsökning
l Service
l Installtion
l Reparation
l Försäljning

Välj
mellan 3 st
olika paket!

Prisexempel:

INSTALLERAT-OCH-KLART*

Värmer/kyler 30m2 - 80m2

ORD. PRIS 21 228:-

MITSUBISHI ELECTRIC
AP25 Luftvärmepump

Ring 0479-146 04

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP
INSTALLERAT-OCH-KLART
MED ELINSTALLATION!
NIBE F2120 3 fas och NIBE VVM S325
Luft/vattenvärmepump

*Pris gäller om ROT-avdrag medges.

Osby | Butik, Tegvägen 5 | Tel: 0479-146 04 | Öppet: Mån-tors 12.3016.30 | www.bad-varme.se | Älmhult | magnus@sahlinsror.se
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Installation &
elinstallation
ingår!
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19 317:-

INKL. ROT

Man har full
kontroll på
energiförbrukningen.

