
4H-gård fyller 
40 år

HÖGT 
tryck på cykelkurser

Ökänd 
gata får 
egen fest

Hedersvåld 
ska mot-
arbetas på 
skolorna
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LOKALTIDNINGEN
MALMÖ   Hyllie   Fosie 

SKÅNES STÖRSTA GRATISTIDNING!

Från 
bespottad 
till hyllad

FERHAT DUZ hamnade ständigt 
i slagsmål när han började dan-
sa i slummen i Turkiet. Något som 
sporrade honom.  
  FOTO: ÅSE-MARIE NILSSON
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VVS • AVFUKTARNA • BYGGSERVICE • AVLOPPSAKUTEN

Jour dygnet runtVi älskar vatten! VVS • AVFUKTARNA • BYGGSERVICE • AVLOPPSAKUTEN

www.ror-jouren.se • Telefon, dygnet runt 040-466 990
Tygelsjövägen 172 Tygelsjö • info@ror-jouren.se
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Köpenhamnsvägen 5 Malmö 040-22 85 30. www.sunguard.se
Öppettider Månd-torsd 10-18 | Fred 11-14

Gäller tom 30/9. Går ej att kombinera med andra erbjudanden.

20%på alla produkter
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Bildextra: 
Full fart på 
Vallåkra-
träffen

Lämnade 
Jehovas 
för friheten

Efterlysning: Vem 
äger hunden som 
bet Charlie ?

Tre artiklar du måste läsa just nu på lokaltidningen.se
MEST KLICKAT PÅ LOKALTIDNINGEN.SE

Vill du ta del  av de 
senaste nyheterna från 
hela Skåne? Gå in på 
lokaltidningen.se

Gilla även  Lokaltid-
ningen på Facebook så 
får du senaste nytt di-
rekt i ditt fl öde!

Gå in på  Lokaltidning-
en.se och klicka på 
Lokala nyheter för att 
hitta nyheter från ditt 
eget närområde

SENASTE NYTTSOMMAREN PÅ LOKALTIDNINGEN

■ SKÅNES STÖRSTA GRATISTIDNING
ONSDAG 31 AUGUSTI 20162

409 000
skånska läsare!

NU NÅR VI

LOKALTIDNINGEN.SE
WEBBFRÅGAN

53%
Nej – 

inte alls

Har det oroliga världsläget 
påverkat ditt val av semester?
1. Ja.
2. Nej – inte alls.
3. I viss mån.

 Svara på vår nya fråga på lokaltidningen.se

Dela dina bilder på Instagram med oss. Veckans vinna-
re får en trisslott! Gå in på lokaltidningen.se för att se 
fl er bilder. Privat konto? Följ oss så följer vi dig.

#HEJLOKALTIDNINGEN

@BARAPYSSEL:  Behövde lite egen-
tid…  Låste in barnen i skogen Mohaha 
#torup #hejlokaltidningen

@NERGYNANNAHOJ:  
#mittfrimärke #höst #hejlo-
kaltidningen #svamp #karl-
johansvamp

@BARAPYSSEL:  
tid…  Låste in barnen i skogen Mohaha 
#torup #hejlokaltidningen

VECKANS 

VINNARE!

@OLGA_RAUKOM:  Fly-
ing umbrellas in city cen-
tre of Lund. #lund #visitlund 
#sweden #hejlokaltidningen 

19%
I viss mån

28%
Ja

Vem äger 
hunden som 
bet Charlie?
Linda Christiansen:  Tur 
att det gick ok, hoppas ni 
hittar ägaren, men tycker det 
är konstigt att de inte själv 
lämnade namn o nummer, 
hunden angrep ju ändå er 
hund!! fattar inte varför man 
låter hunden vara lös, hän-
der ju sånt här rätt så ofta!

Kamerun nästa 
för Niclas och 
Alex
Marianne Johansson:  Ja 
bra gjort all heder till er

Stökigt på E6 
efter kökrock
Ulla Król:  Inte konstigt att 
det händer olyckor när folk 

inte har förstånd nog att hål-
la avstånd. Körde igår mellan 
Lödde och Lomma hade jag 
fällt upp bagageluckan hade 
dom väl kört in, jag höll has-
tigheten på 110 km.

”Inte konstigt 
att det händer 
olyckor när folk 

inte har förstånd”

KOMMENTERAT PÅ FACEBOOK.COM/LOKALTIDNINGEN





Är Du i behov av
bostadsanpassning?
som kommunen skall bekosta.

Vi hjälper dig med offert/förslag kostnadsfritt.
Erfarenhet av alla typer av anpassningar.
Inget arbete är för litet eller för stort för oss.
Trösklar/handtag, kök, badrum, duschkabiner, blandar-
byte, ramper, markarbete, permobilgarage, upphöjning 
altan/balkonggolv, spisvakt m.m.
Snickare, rörläggare, mark-, smides-, elektriker-, plåt- 
och målningsarbete finns att tillgå i företaget.
Full entreprenad. Vi har det mesta materialet på lager för 
omgående leverans.

Snickar-Håkan har under 30 år arbetat med bostads-
anpassningar. Idag åt 18 kommuner i Skåne.
Vi utför även privata ROT-arbeten. Även trädgårdsarbete.

Välkommen att ta kontakt för utförligare information.
Snickar-Håkan / Håkan Larsson / 070-315 00 25
eller 070-315 41 30, Kristoffer 070-210 38 28
E-post: snickar-hakan@telia.com

NU PÅ
LÖRDAG
KL 9-14

Småskaligt & Närproducerat på 
Drottningtorget i Malmö.

www.bondensegen.com/malmo

Distribution Posten  
Utgivning Onsdagar enl utgivningsplan
Tryck Malmö Tidningstryck AB
Upplaga Malmö Söder 29.300 ex.

Lokalredaktör Åse-Marie Nilsson 010-206 46 92  
redaktion.malmo@lokaltidningen.se
Nyhetsdesk 010-206 45 59 nyhetsdesk@lokaltidningen.se
förnamn.efternamn@lokaltidningen.se
annons.malmo@lokaltidningen.se

Säljansvarig Mattias Jeppsson 010-206 46 22
Annonssäljare Eva-Marie Johnsson 010-206 46 21
Annonssäljare Anette Persson 010-206 46 78
Annonssäljare Jimmy Ingesson 010-206 46 24
Annonssäljare Dennis Olsson 010-206 46 94

För inskickat ej beställt material ansvaras inte. Allt material i tidningen lagras digitalt och publiceras och tillhandahålls i digitala medier liksom i vår arkivdatabas. Den som sänder material till tidningen, eller medverkar på annat sätt, anses medge 
sådan digital lagring och publicering samt sådant tillhandahållande.  Tidningens ansvar för fel i annons är begränsat till högst annonskostnaden. Ev vinstskatt på tävlingar betalas av vinnaren. Tryckeriet är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Adress Hantverkaregatan 18, 232 34 Arlöv
Telefon 010-206 45 20  
Försäljningschef Roger Sandell 010-206 46 04
Ansvarig utgivare Lotta Wahlqvist
www.lokaltidningen.se/malmo

Lokaltidningen är en del 
av Politikens Lokalaviser, 

över 90 svenska och 
danska lokaltidningar.

En utmaning men inte så svårt som du tror!

Nybörjarkurser med professionella bridgelärare startar i:
Malmö/Limhamn  Måndag 19 september kl. 18.30
  Torsdag 22 september kl. 13.00
Trelleborg  Torsdag 22 september kl. 18.30
Alla får ”prova på” innan man betalar kursavgift.
Info och föranmälan till: 0410-149 29, 0705-43 18 01,
rogersbridgeskola@telia.com

För fl er kurser på alla nivåer
i Öresundsregionen besök
vår hemsida:
rogersbridgeskola.se

Lär dig spela Bridge!Lär dig spela Bridge!



JÄGERSRO, HANDELSGATAN 1 | Tel. 040-619 35 00 | teamsportia.se
Öppet: Mån–fre 10.00–19.00, Lör 10.00–17.00, Sön 11.00–17.00

Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

NOVA LUND, FÖRETAGSVÄGEN 36 | Tel. 046-288 10 50 | teamsportia.se
Öppet: Mån–fre 10.00–20.00, Lör 10.00–17.00, Sön 11.00–17.00

 

10-40%
-40% 

på alla 
cykelkläder.

Provcykla!
Visste du att 

Team Sportia Jägersro 
är Sveriges första 

cykelaffär med egen 
testbana inomhus? 

Hjälm finns
att låna.

     Just nu pågår årets stora 

CYKELREA

Montering 
och 1-års 
fri service 

ingår ALLTID 
vid köp 

  av cykel!

Vi har prissänkt ALLA CYKLAR med 10-40% rabatt.
Tusentals kvalitetscyklar ska bort. Herr- & damcyklar, barncyklar, elcyklar,

hybridcyklar, mountainbikes, racers & cyclocross från bl.a. Crescent, Monark, 
Scott, Trek, Bianchi, Avenue, MBK, Winther, Batavus, Ecoride, Sjösala & Peak. 

Välkommen till Team Sportia Jägersro och Nova Lund. 
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Knark förvarades i skyddsrum
SEVED.  Två män misstänktes för att använda ett skydds-
rum i ett hus på Seved som förpackningscentral för narko-
tika.  Polisen gjorde upptäckten i början av 2015 när de spa-
nade efter inbrottstjuvar i stadsdelen, skriver Hem och Hy-
ra. På hyllorna i utrymmet låg cannabis, totalt nära ett kilo. 
Bredvid fanns en våg och tomma påsar redo att portionsför-
packas. En av männen har erkänt och menar att all narkoti-
ka i skyddsrummet var avsedd för honom själv. Han döms 
till fängelse. 

Fakta talar inte för sig själv
SOFIELUND.  ”Fakta talar inte för sig själv” heter den nya ut-
ställningen på Skånes konstförening. Det är Museet för 
glömska som visar samtida konst om migration och gräns-
politik.  Utställningen är en vidareutveckling  av museets 
projekt ”Is this time for art?”. Kan konsten ge andra svar el-
ler ställa andra frågor än medierna och politikerna, är en frå-
ga som ställs. Utställningen pågår till den 25 september på 
Skånes konstförenings lokaler på Bragegatan 15.

Fler bostäder och kontor i Hyllie
HYLLIE.  Malmö stads tekniska nämnd har beslutat att god-
känna fyra nya avtal som tillsammans ger 110 nya bostäder 
och 8 200 kvm kontor, samt skapar förutsättningar för ytter-
ligare cirka 100 bostäder och fl er framtida arbetsplatser Av-
talen avser bland annat ett fl erfamiljshus i Hyllie allé med 
cirka 110 bostäder och med lokaler i bottenplan. Ett annat 
avser ett kontorshus nära Hyllie stationstorg med omkring 
400 arbetsplatser.

AUGUSTENBORG.  Från 
slummen i sydöstra Tur-
kiet till internationella 
breakdanstävlingar. Fer-
hat Duz har bland annat 
uppträtt för den danska 
kungafamiljen. Den av-
sky som hans dans en 
gång väckte sporrade 
honom att fortsätta.

Ferhat Duz växte upp i slum-
men i Diyarbakir, en stad i 
sydöstra Turkiet. Det fanns 
väldigt lite att göra där och 
en väg bort från kriminali-
tet och droger var att utöva 
sport. Elva år gammal börja-
de han med gymnastik. Någ-
ra år senare med breakdans, 
ett okänt fenomen i Diyar-
bakir, men som hans vänner 
hade upptäckt när de besök-
te Izmir.

– Vår breakdans uppfatta-
des som något amerikanskt, 
olämplig för den lokala kul-
turen. Det var ständigt män-
niskor som började slåss 
med oss på gatan på grund 
av vår dans. Det födde en il-
ska, men gjorde mig också 
mer beslutsam att fortsätta 
dansa.

HAN OCH TRE  vänner tränade 
många timmar om dagen.

– Vi dansade alltid, även 
när det regnade och snöa-
de. Det var vår räddning. Jag 
känner många som hamna-
de i fängelse istället.

Ferhat Duz beslöt sig för 
att utbilda sig till idrotts-
lärare på universitet, in-
te minst som möjligheter-

na att träna både dans och 
gymnastik var mycket stör-
re där. Under universitets-
åren vann han bland annat 
en nationell tävling i tram-
polinhopp. En dansuppvis-
ning för regeringen fi ck ock-
så stor uppmärksamhet. För 
att tjäna pengar tillbringa-

de han och hans vänner hal-
va året i turistorten Marma-
ris med att uppträda på ho-
tellen. Det var där han träf-
fade sin danska fru. De fl yt-
tade till Danmark, där han 
fortsatte med dansen.

– Jag har till och med upp-
trätt för den danska kunga-

familjen, på prins Nicolais 
konfi rmationsfest.

LANDETS  immigrationsreg-
ler fi ck dem att fl ytta till Mal-
mö för några år sedan. 

 I somras mötte Ferhat Duz  
Sveriges bästa breakdansare 
i Stockholm, i en tävling ar-

rangerad av Red Bull. Tidi-
gare hade han medverkat i 
detta företags föreställning 
i Turkiet.

– Det var en dröm för mig. 
Jag behövde inte gå på au-
dition utan de kontaktade 
mig efter att ha sett mig på 
youtube. Det var två kultu-

rer som förenades. Männis-
kor, som tidigare inte accep-
terade min dans, kom fram 
och gratulerade mig.

FERHAT DUZ  tränar fortfa-
rande fl era timmar om da-
gen, både dans, kondition 
och styrka. Hans bakgrund 
i gymnastiken präglar hans 
stil.

– Alla har sina original-
”moves” och signatur- ”mo-
ves. Det är för dem man blir 
känd. Alla känner igen mig 
från min delfi nstil och bak-
längeskullerbytta, säger 
han.

PERSONLIGT
Namn:  Ferhat Duz
Gjort:  Bland annat arbetat 
på Tivoli och Holbaeck teater. 
Gör:  Arbetar som person-
lig tränare och läser svenska. 
Har tre breakdance-”crews”: 
”Natural effect”, ”Team Ji-
yo” och ”Too much under-
ground” . 
Framtiden:  Vill jobba som 
idrottslärare och med ung-
domsprojekt för fl yktingar, 
något som han har erfarenhet 
från i Turkiet.
Aktuell:  I oktober represen-
terar han Sverige i en inter-
nationell breakdancetävling i 
Frankrike.

Ferhat hånades för sin dans – nu 
breakar han framför kungligheter

FERHAT DUZ hamnade ständigt i slagsmål när han började dansa som ung.  FOTO: ÅSE-MARIE NILSSON

ase.marie.nilsson@lokaltidningen.se

ÅSE-MARIE
NILSSON

DET ÄR INTE BARA I RÖRSJÖSTADEN 
VI FÅR BOSTÄDER SÅLDA.

BOKA KOSTNADSFRI VÄRDERING PÅ VANINGEN.SE
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Slipp dina 
glasögon  
& linser

www.Varda.se

Öppnings- erbjudande
Halva priset på  NoCut® ögonlaser  denna vecka!

Vi har precis öppnat vår nya ögonklinik på Stortorget 9, mitt i Malmö cen-
trum. Det vill vi fira med dig! Därför kan du nu denna vecka få NoCut® 
ögonlaser - för endast 7000kr/öga. Naturligtvis med samma höga kvalité 
och med fem års trygghetsgaranti.

Erbjudandet gäller de hundra första som registrerar sig på hemsidan och 
bara för kliniken i Malmö (29 aug - 4 sept). Registrera dig i formuläret, på 
www.Varda.se/Malmo.

När du har registrerat dig så kontaktar vi dig inom kort för en snabb konsultation och 
bokning av vår kostnadsfria förundersökning. Undersökningen kan ske senare än angiven 
period. Vårda ögonklinik reserverar sig för eventuella tryckfel.

Registrera din plats på www.Varda.se/Malmo idag!

Välkommen!
Höstens kurser hittar du på

studieframjandet.se/malmo
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ALMVIK. i år firar Mal-
mös enda 4H-gård 40 
år. det firas lite extra på 
4H-dagen den 17 sep-
tember, med bland annat 
godisregn, ponnyridning 
och kändisdop av en av 
gårdens djurungar.

På 4H-dagen är det öppet 
hus för allmänheten på Alm-
viks 4H-gård. Eftersom går-
den fyller jämnt blir firan-
det lite större än vanligt. Alla 
programpunkter är inte än-

nu klara, men det kommer 
att bli ponnyridning, häst 
och vagn, fiskedamm, an-
siktsmålning, munkstånd 
och korvgrillning. Dessut-
om blir det ett dop av en av 
gårdens djurungar, utförd 
av en kändis.

– Vi brukar ha föl på går-
den, men inte i år. Det är in-
te helt hundra, men det blir 
nog en kalv i år. Det brukar 
vara en kändis som döper. 
Ola Selmén döpte en bock 
till Ola, vilket var en stor suc-

cé, och Gonza fölet Gonzala. 
Just nu letar vi för fullt efter 
någon, men det är mycket 
som händer i mitten av sep-
tember, säger Karolina Erix-
on på Almviks 4H-gård.

Missa inte! 
4H-dagen den 17 september 
klockan 10-15. För mer infor-
mation se www.4h.se/almvik

Åse-MArIe NILssoN

4H-gård fyller 40 år
Karolina Erixon hoppas att många kommer till Almviks 4H-gård den 17 september. 
 Foto: ArkivFoto

KORTA DIN VÄG 
TILL ARBETE!

KORTA DIN VÄG 

www.jobbklar.se
Ledebursgatan 5 , 211 55 Malmö

040-15 16 85

Arbetslös?
 

Vill Du korta Din väg till 
arbete?

Besök oss så berättar vi hur!
 

Tisdagar kl. 9-12.
Ta gärna med din CV så 

kikar vi på den.
 

Vi bjuder på kaffe & kaka.
 

Välkommen!

9 av 10 
rekommenderar 
Jobbklar

Är du mellan 50-70 år och vill 
vara med i en undersökning 

av livsmedels effekter på 
ämnesomsättning och minne?

Lunds Universitet söker friska personer till en måltidsstudie 
(”Livsmedelsdesign för minskad risk för typ 2-diabetes, hjärt- 
kärlsjukdom och försämring av kognitiva funktioner”). Syftet 

är att undersöka effekter av livsmedel med högt kostfiber-
innehåll på ämnesomsättning, koncentrationsförmåga och 

minne.  Studien är uppdelad på tre försöksdagar. Varje försöks-
dag tar ca 4h i anspråk. Studien är godkänd av etisk nämnd.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. 

Anne Nilsson, docent, forskningsledare. 
Lisbeth Persson, biomedicinsk analytiker, studiesamordnare  

Centrum för preventiv livsmedelsforskning, Lunds universitet            

e-post: lisbeth.persson@food-health-science.lu.se



AKTUELLA ERBJUDANDEN 31/8–4/9
STADION 

MAX 2 ST/MEDLEM.

YOGHURT
Valio. Välj mellan Vaniljyoghurt 2,1% och fruktyoghurt 2%. 1 l. 

10k/st  
Medlemspris

PERSIKOR I KORG
Italien/Spanien. Klass 1. 1 kg.

10k/st  

BACON
Scan. Välj mellan olika sorter. 140 g. Jfr-pris 71:43/kg.

10k/st  

VITLÖKSBAGUETTE
Coop. Fryst. Välj mellan olika sorter. 350 g. Jfr-pris 28:57/kg.

10k/st  

HANDLA ANDRA VAROR FÖR 200:-  SÅ FÅR DU KÖPA
MAX 1 KÖP/HUSHÅLL. 

KAFFE Zoegas. Välj mellan olika sorter. Gäller ej Hazienda och Estanzia. 450 g. Jfr-pris 65:56/kg.

2 FÖR

45k

TEX MEX
Santa Maria. Välj mellan Soft tortilla 320 g, Tortilla/Nacho-
chips 185 g och Tacosås 230 g. 185-320 g. Jfr-pris 31:25-
54:05/kg.

10k/st  

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

FÄRSK FLÄSKKARRÉ
Sverige/Scan. I bit. Benfri. Ca 1200 g.

KANONPRIS

49)=/kg  
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turné inleder höstprogram
MaLMÖ. 040 Live genomför tillsammans med bostadsbola-
get MKB  en minibussturné till fem av MKB:s bostadsområ-
den. Den 31 augusti klockan 17–19  kommer de till Degelns 
garage i Östra Sorgenfri. Den 1 september klockan 17–19 
kommer turnén till Sörbäcksgatan i Kroksbäck och till Möl-
levångstorget den 2 september klockan 17–19. Syftet med 
turnén är att sprida programmet på 040 Live, som är ett nät-
verket av ungdomar, uppträda, hålla workshops och lotta ut 
biljetter till konserter på Malmö Live. 

nya träffar på Familjecafé Lyktan
kRoksbäck.  Den 7 september är det dags för höstens första 
träff på Familjecafét Lyktan på Mellanbäcksgången 4. Famil-
jekafét har öppet varje onsdag klockan 9–12. Här  kan för-
äldrar med barn upp till fem år träffas, utbyta erfarenheter, 
få råd och tips. Det bjuds på fika och blir så väl prat som lek 
med barnen. Träffarna pågår till den 20 december, med up-
pehåll vid lov.

Vid frågor går det bra att kontakta Annika Petersen på 040-
343864.

kulturdag avslutar sommaren
nYdaLa. Den 3 september är det dags för Nydala kulturdag, 
som avslutar sommarunderhållningen. Kulturdagen anord-
nas för 14:onde gången. 

-– Kulturdagen brukade vara på fem ställen samtidigt. Men 
Nydala kulturdag är den enda som finns kvar nu, säger Lena 
Olofsson på Mötesplatsen Café Nydala.

Dagen bjuder på  musik av tre orkestrar på Mötsplatsen Ca-
fé Nydala varav  Lill-Arnes är en.  Det blir även loppis på tor-
get och lotterier.

ANNELUND. Frihet, mo-
tion och en möjlighet 
att komma ut i naturen. 
det finns många förde-
lar med att kunna cykla. 
trycket på cykelkurser i 
Malmö är så stort att cy-
kelfrämjandet startar en 
kurs tillsammans med 
Malmö stad och Mkb.

–Vi vill att alla som vill lä-
ra sig cykla ska få möjlig-
het, säger Isabella Thöger på 
Cykelfrämjandet.

Cykelfrämjandet har fått 
pengar från Svenskt frilufts-
liv för att anordna cykelkur-
ser runt om i landet. I Malmö 
görs detta i samarbete med 
MKB och Malmö stad. Vänte-
tiden till Röda korsets cykel-
kurser är cirka ett år, enligt 
gatukontoret, och den första  

kursen hos Cykelfrämjandet 
är redan fulltecknad. Projek-
tet heter Frihet på cykel.

– Många av våra deltaga-
re pratar om frihetskäns-
lan i att kunna cykla. Delta-
garna är ofta kvinnor från 
andra länder som inte haft 
någon möjlighet att lära sig 
cykla, men vi har också män 
på kurserna, säger Isabella 
Thöger.

Fördelarna med att cykla 
är många, menar hon.

– Man rör sig och kan kom-
ma iväg längre sträckor än 
när man går, man motione-
rar på ett billigt sätt, kom-
mer ut i naturen och det är 
ett roligt sätt att umgås med 
familj och vänner. Många 
behöver cykla i jobbet, om 
man jobbar i hemtjänsten 
till exempel.

Under sex tillfällen träffas 
15 deltagare och tre, fyra in-
struktörer. Metoden som an-
vänds går ut på att pedaler-
na tas av cyklarna samtidigt 
som sadeln sänks.

– Det blir som en springcy-
kel som barn har.  Vi som in-
struktörer behöver inte hål-
la i, utan deltagarna går med 
cykeln, tar fart och hittar ba-
lansen. Då behöver man in-
te vara en instruktör per del-
tagare heller. När man hit-
tat balansen tas pedalerna 
på igen.

Räcker sex gånger för  ■

att lära sig cykla?
– Ja, om man kommer alla 

gångerna. För en del går det 
ännu snabbare än sex gång-
er. Om man har bra kondi-
tion och balans och gärna är 
lite orädd går det fortare.

Cykelfrämjandet söker 
även volontärer som vil-
la lära ut att cykla på cykel-
kurserna.

– Det är otroligt roligt att 
vara instruktör. Man blir väl-
digt glad när man ser att nå-

gon hittar balansen. Man blir 
smittad av hur glada delta-
garna blir när de lär sig cyk-
la. Som att se ett barn lära sig 
gå, säger Isabella Thöger.

ÅsE-MAriE NiLssoN

Cykelkurserna... 
...kommer att äga rum på tis-
dagar och torsdagar klock-
an 16.30– 18.30  på Ystads-
gatan 53E i tre veckor med 
start den 13 september. Näs-
ta nybörjarkurs startar tisda-
gen den 4 oktober samma 
tid. Cyklar och hjälmar finns 
att låna. Kostnad: 200 kronor 
för kursen.
Den 6 september klock-
an 18–20 i MKB:s lokaler på 
Ystadsgatan 53 E ordnar Cy-
kelfrämjandet ett uppstarts-
möte för personer som är ny-
fikna på hur det är att vara 
cykelinstruktör.
Anmälan och  frågor: isa-
bella Thöger, kursansvarig: 
isabella.thoger@cykelfram-
jandet.se  

Frihet på cykel rullar i gång 
Fler kurser ska lätta på trycket av sökande som vill lära sig cykla

Det är ett års väntetid till röda korsets cykelkurser. Nu 
startar Cykelfrämjandet också cykelkurser.  Pressfoto

Hösterbjudande!
Årskort endast 2495 kr.
Kom igång/i form till hösten och starta din

träning hos Forum. Supererbjudandet fortsätter

till det fantastiska priset av 2495 kr.

Erbjudandet gäller årskort obegränsad träning

alla träningsaktiviteter (ord. pris 5195 kr).

Dessutom får du ett presentkort på 500 kr som

gäller på Runnersstore i Malmö.

Forum, Djäknegatan 21
www.forumlive.com
Tel: 040 - 330 200

Erbjudandet gäller dig som ny kund, 
dig som har haft en provmånad
för 95 kr eller dig som inte har haft 
kort de senaste 12 månaderna. 
Erbjudandet kan ej kombineras med 
andra rabatter och erbjudanden.
Om kortet överlåtes gäller samma 
villkor som ovan.

TORUP
Natur | Kultur | Upplevelser

malmo.se/torup

BOKSKOGENS DAG
4 september 10–15
Fri entré

En dag med 
aktiviteter 

för hela familjen:
Vandra i bokskogen

Sagorunda & guidningar
Pyssel & prova på

Teater & musik
Skattjakt



FRISKIS&SVETTIS MALMÖ

MALMÖ

en gång på någon av våra 
6 anläggningar. Du får även 
ta med en kompis. Klipp ut 
och ta med denna annons

ditt bästa alternativ. 
Från 169 kr / mån. 

Mer info på   
www.fsmalmo.se

AUTOGRIO  
två veckor för 99 kr
+ medlemsavgift:

100 kr för ungdomar
200 kr för vuxna

Träna gratis

Autogiro
Provträna
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SOFIELUND.   En gata 
med ett skamfi lat rykte. 
Men också med myck-
et kreativitet sjudande 
bakom de fyrkantiga fa-
saderna. Nu får Norra 
Grängesbergsgatan en 
egen fest.

– På den här gatan fi nns det 
väldigt mycket som inte är 
synligt. En spännande bland-
ning av replokaler, mikro-
bryggerier, småföretag och 
start-up företag.  Någon sa 
att det fi nns 200 replokaler 
på Norra Grängesbergsga-
tan, men det är inget jag kan 
verifi era.  Här fi nns stora och 
små drömmar som gryr. Här 
fi nns stora och små dröm-
mar som gryr, säger Nicklas 
Johansson på Malmö stads 
gatukontor.

DEN 24 SEPTEMBER  blir det 
en gatufest på Norra Gräng-
esbergsgatan. Initiativet 
kommer från Fastighetsä-
gare Sofi elund, som i samar-
bete med Malmö stad arbe-
tar för att öka trivsel, trygg-
het och sammanhållning i 
området. 

Hela gatan stängs av för 

trafi k och festen pågår från 
klockan 12 till midnatt. Tan-
ken är att olika verksamheter 
ska fl ytta ut på gatan. Det är 
en gräsrotsfestival, med kon-
ceptet ”din gata, din fest”. 

– Vi har jobbat ett tag med 
att titta på vad man kan gö-
ra ur ett deltagarperspektiv, 
den typ av fest som männis-

kor på gatan själva vill gö-
ra. Med den musik de  vill 
ha. Alla ska få vara med ut-
ifrån förmåga, säger Nicklas 
Johansson.

DET KAN VARA  allt från mat-
lagning till dans och fi lmvis-
ning. Gatufesten är ett sätt 
att synliggöra den kreativi-

tet och entreprenörsanda 
som fi nns där.

– Ordet brokigt kommer 
upp. Det ska bli en spännan-
de upplevelse för den som 
besöker gatufesten, säger 
Nicklas Johansson.

HAN HAR  tidigare varit 
ansvarig för bland annat för 

Öresundsfestivalen, men ar-
betssättet är helt annorlun-
da den här gången.

– Jag har varit producent i 
så många år. Nu vill jag job-
ba med ett ställe,  och att 
det inte är jag som ytterst 
bestämmer. 

”Ordet bro-
kig kommer 

upp”
Hur ser du på gatans då- ■

liga rykte?
– Det fi nns många bilder 

av vad den gatan är, men 
det är många som inte hål-
ler med om den negativa 
bilden, som ofta förmedlas 
av media. Ju närmare områ-
det man är desto positivare 
är man. Många älskar ”sin” 
gata.

Norra Grängesbergsgatan 
bjuder in till en stor fest

DEN 24 september kommer den kreativa kraften på Norra Grängesbergsgatan att fl ytta ut 
till en gatufest.  FOTO: ÅSE-MARIE NILSSON

ase.marie.nilsson@lokaltidningen.se

ÅSE-MARIE
NILSSON

Höstens 
program klart
NYDALA.  Höstens aktiviteter 
på PRO Nydala är i full gång. 
Den 20 september blir det 
”Leva livet hela livet” med 
Bodil Jönsson. Bingo spelas 
på torsdagar klockan 12.30 
och 15 på Eriksfältsgatan 
81. En bokcirkel startar den 
12 september och en annan 
den 8 september. Båda bok-
cirklarna träffas 13 gånger 
under hösten. 

Sagor och sång 
för de minsta
LINDÄNGEN.  På torsdagar 
klockan 9.30 är det sago-
stund på Lindängenbibli-
oteket. Då öppnas den ma-
giska väskan full med sagor. 
Förbokning för förskolor, 
medan föräldrar med barn 
är välkomna utan att boka. 
För barn 3–5 år. Den 1 och 
15 september, 20 och 27 ok-
tober, 24 november  samt 1 
och 15 december. För barn 
1–3 år bjuds det på sång-
stund den 13 oktober och 
den 10 november klockan 
9.30. Förbokning krävs. Den 
4 oktober klockan 10 är det 
babykafé. Då kan man få 
tips om läsning för de mins-
ta. För barn 0–1 år och deras 
föräldrar. Anmälan görs på 
telefon eller på webben.

I KORTHET

LANTMANNAGATAN 34
Din Möbelbutik i Malmö!

2.000:- RABATT
UPP TILL

Vi fi rar in hösten med nyheter och stor soffkampanj.  
Välkommen in för fl er erbjudande. Hösten är vår!

1.000:- RABATT gäller utvalda soffor vid köp över 8.000:-. 2.000:- RABATT gäller utvalda soffor vid köp över 15.000:- 
Gäller till och med den 11/9 om inget annat anges i butik. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar.* Delbetalning beräknat på 24 mån inkl. 
delbetalningsavgift på 35:-/mån och uppläggningsavgift på 495:-. Den effektiva räntan är 6,67% vid ett köp på 15.000 kr. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Öppet Vard. 10-18, Lörd. 10-15 Sönd.11-16.
Lantmannagatan 34, Malmö. 040-630 18 16.

butiken@malmo.svenskahem.se

www.svenskahem.se

1.000:-
RABATT

1.000:-
RABATT

1.000:-
RABATT

2.000:-
RABATT

2.000:-
RABATT

2.000:-
RABATT

2.000:-
RABATT

2.000:-
RABATT

2.000:-
RABATT

2.000:-
RABATT

2.000:-
RABATT

AIR SOFFA

13.950:-
(ord.pris 15.950:-)

BEA SOFFBORD

3.495:-

PALLEN PÅ KÖPET
TILL MÅNGA AV
VÅRA FÅTÖLJER!

STONE MARMORBORD

10% RABATT!



Streama HD med Sveriges snabbaste bredband.  
Från 199 kr/mån.

Av totalt 112 miljoner mätningar genomförda av Bredbandskollen under 2015 hade Com Hem den högsta genomsnittliga hastigheten nedströms av alla bredbandsleverantörer i Sverige. Erbjudandet gäller nya bredbandskunder  
t.o.m. 1 november 2016. Bredband 50: 199 kr/mån i ett år (ord pris 319 kr/mån), router ingår. Total årskostnad första året: 2886 kr inklusive startavgift 399 kr och frakt 99 kr. För fullständiga villkor se comhem.se
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COM HEM TILL  
KRISTALLKLARA 

UPPLEVELSER

Ring 90 222 eller besök comhem.se
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HERMODSDAL.  ”Kär-
leken är fri”. Så he-
ter skolturnén som ar-
betar förebyggande mot 
heders våld. Under en 
vecka får eleverna lära 
sig om sina rättigheter.

Vecka 36 kommer Arvfonds-
projektet ”Kärleken är fri” 
med sin skolturné till Her-
modsdalsskolan för tred-
je gången. I en vecka infor-
meras elever om sina rättig-
heter och om vart de kan 
vända sig om de kränks. Syf-
tet är att förebygga heders-
relaterat våld samt stärka 
stödet för utsatta barn och 
unga. Projektet kommer till 
fem skolor i Malmö under 
en vecka.

– Hedersrelaterade frågor 
kan vara allt från subtila för-
tryck till synligt fysiskt våld. 
Hedersnormerna kopplas 
till barn och ungas frihet 
och sexualitet. Att exempel-

vis inte få leka med vem man 
vill i skolan oavsett kön stri-
der mot barnens rättigheter, 
säger Sia Brorsson på Rädda 
Barnen.

Projektet, som vänder sig 
till barn i högstadiet, står 
på tre ben. Det ena är ett 
”korridorshäng”.

– Det är en samverkans-
grupp som möter barnen 
ute i korridoren hela dagen 
och pratar med dem om rät-
tigheter och hedersförtryck. 
Och vart de kan vända sig 
om de kränks.

 Samverkansgruppen be-
står av representanter från 
bland annat Rädda barnen, 
polis, socialtjänst, kvinno-
jouren samt Plattform Mal-
mö. Elever årskurs 8–9 får 
även se teaterförställning-
en ”Kärleken är fri” av Öre-
bro länsteater. Vid klass-
rumsbesök talar man om 
kärlek, identitet, normer 
och rättigheter utifrån 

teaterföreställningen.
”Kärleken är fri” är ett Arvs-

fondsprojekt i samarbete 

mellan Rädda barnen, Läns-
styrelsen Östergötland, Öre-
bro Länsteater och Folktea-

tern i Gävleborg. Rädda Bar-
nen började med projektet 
2013, initialt i stadsområ-

de Söder, och har besökt 14 
skolorna. 

Har ni märkt något  ■

resultat?
– Vi har tidigare gjort enkä-

ter innan och efter skolveck-
an och har då sett att elever-
nas kunskap om barnkon-
ventionen har ökat, säger 
Sia Brorsson.

Är det inte viktigt att  ■

även involvera föräldrar-
na?

– Jo, vi för en diskussion på 
Röda korset om det. Många 
barn och unga har sagt att vi 
måste jobba med föräldrar-
na med.

MER information, bland 
annat om vart man kan 
vända sig, och en chat fi nns 
på www.dinarattigheter.se.

Hermodsdalsskolan mot hedersvåld

DET BLIR bland annat en teaterföreställning med Örebro länsteater.  FOTO: PRESSFOTO

ase.marie.nilsson@lokaltidningen.se

ÅSE-MARIE
NILSSON

Fredagsmys på nya Nobeltorget
NOBELTORGET.  Efter ett års ombyggnad är Nobeltorget 
klart. Invigning blir det den 9 september och då med tema 
fredagsmys. 

Förutom invigningstal och musikaliska uppträdanden blir 
det brädspel, fi ka och besök av Moomsteatern. Ena delen av 
torget är speciellt anpassat för skejt och där blir det uppvis-
ning av några skejtare.  

Fredagsmyset pågår mellan 15.30 och 17.30. Samtidigt in-
vigs också den nya cykelbanan på Lantmannagatan.

Malmöfi ghter första kvinnan i UFC
SORGENFRI/BRASILIEN.  34-åriga Malmöbon Lina Länsberg 
är den första svenska kvinnan som går upp i en UFC-match.  
Den 24 september gör hon sin UFC-debut och då i Brasilien. 
Där möter hon Chris Cyborg, som räknas som en av de farli-
gaste och främsta inom MMA. 

Lina Länsberg har vunnit sina sex senaste MMA-matcher 
varav fyra på knockout. Hon tränar på Redline Training Cen-
ter på Sorgenfri. 2008 vann hon VM i thaiboxning och har se-
dan tidigare både EM- och SM-medaljer.

Nu ska skolgårdarna bli större
MALMÖ.     Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att införa en 
minimigräns för hur stor en förskole- och skolgård ska vara. 
Skolgårdar  måste vara minst 12 kvadratmeter per elev. För 
förskolor gäller minst 25 kvadratmeter per barn. De nya reg-
lerna ska gälla vid nybyggnationer framöver. 

– Vi måste bygga många nya förskolor och skolor framöver. 
Nu säkerställer vi att alla arbetar mot samma mål för att bar-
nen ska ha en så bra utemiljö som möjligt, säger Sofi a Hedén 
(S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Kalkbrottsgatan 119 • 040-155522

Ma t t s s o n s
    Handelsträdgård

Öppet: 
Vard 10-18

Lörd 10-16, sönd 11-16
Goda bussförbindelser linje 4

SOMMAR-
REA!
UPP TILL

50%
PÅ ALLA VÄXTER

Malmö, Södra Förstadsgatan 7. Erbjudandet gäller t.o.m 3 september.
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Höstfin!
Just nu får du

100:- RABATT 
på alla jumprar från Micha  

och byxor från Para Mi

Grå byxa
från Para Mi

799:-
(Ord. pris 899:-)



Solskydd som funktionell design.

Energieffektivt solskydd för bättre klimat.

Kantyxegatan 25 L, Malmö Tel 040-29 51 00 info@skanskfonstermiljo.se www.skanskfonstermiljo.se

ÖPPETTIDER
Måndag – torsdag 10 –17
Fredag 10 –15
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På Skånsk Fönstermiljö är vi experter på effektiva solskydd  
och vi kan hjälpa dig oavsett om du behöver invändig eller  
utvändig solavskärmning.
  Vi har mer än 20 års erfarenhet och ett stort sortiment
högkvalitativa produkter – både när det gäller design och 
funktion. Vi har all kompetens du behöver och ett brett utbud 
tjänster – från rådgivning till kontrollmätning och montering. 
I kombination med generösa garantier och hög servicenivå 
genom hela köpprocessen är vi en trygg helhetsleverantör 
inom solskydd.
  Boka ett kostnadsfritt besök – och vill du, så har du snart  
en snygg och effektiv solskyddslösning. Välkommen!

Ring oss på telefon 040-29 51 00 
och vi kommer på besök för 

rådgivning utan kostnad eller köptvång. 
Vi ser fram mot att träffa dig!

Johan Bengtsson Johanna Odegaard Magnus Lageson

Besök
vår

utställning!
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CENTRUM.  Varje tis-
dag och fredag morgon, 
klockan 07.08 prick, 
samlas runt 50 äldre 
herrar att ha gymnastik 
tillsammans. 
– Det är vansinnigt ro-
ligt, tycker 93-årige 
Sven Tollin, en av med-
lemmarna i den 100-åri-
ga klubben.

Det är tidig tisdagsmorgon 
och några elever syns inte 
till på S:t Petri skolgård, men 
i gympasalen lyser det. Dör-
ren står på glänt. 

– Sträck på er. Upp med 
benen!

47 ÄLDRE MÄN  ligger på 
golvet. Gympapasset bör-
jar lida mot sitt slut. Det är 
svettigt och glatt. Instruk-
tören, eller General kapten 
som han kallas i klobben 
(ja, med o), skämtar och 
alla skrattar. Streching, se-
dan är veckans första av två 
pass klart. Hur känns det 
efteråt? 93-årige Sven Tol-
lin skiner upp när han får 
frågan.

– Jo alldeles utmärkt, det är 
så skönt när det är slut, säger 
han och skrattar.  

Han är egentligen ganska 

bekväm av sig, medger han. 
Han har spelat en del fotboll 
i sina dagar, men annars har 
han inte varit fysiskt aktiv, 
förrän han gick med i gym-
nastikklubben för 13 år 
sedan. 

– Är det bara 13 år sedan? 
Det känns som mycket läng-
re, säger Sven Tollin när Ge-
neral kapten Orvar Jönsson 
kollar upp vilket år han blev 
medlem.  

Är det gymnastiken som  ■

gör att ”hjärnan gudskelov 
fungerar som den ska” i så 
hög ålder?

– Det vet jag inte. I ärlig-
hetens namn går jag hit för 
gemenskapen. Det är kul kil-
lar här, för det mesta.

För det mesta? ■

– Ja, alla är inte 
så jätte glada inte. I 
alla fall inte när de 
kommer, när de går härifrån 
är de gladare, säger han och 
skrattar. 

– Jag är en skämtare jag, 
till ägger han. 

GENERAL KAPTEN,  Orvar 
Jönsson, sitter på en bänk 
och räknar dagens antal 
gymnaster. 

– 47! Vi har en skamgräns. 
Om man varit på färre än 23 
pass per termin blir man ut-
satt för trakasserier i års-
redovisningen, säger han 
och skrattar. 

Han har jobbat som idrotts-
lärare i 44 år och började le-
da Klobbens pass 1991. 

Alla gymnastikpass inne-
håller samma övningar.

– Det här är gentlemän som 
vill ha det på ett och samma 
sätt, säger Orvar Jönsson.

Han visar tre blanketter. 
Ansökan om befrielse från 
viss övning, ansökan om lov 

att lämna salen i för-
tid och ansökan om 

platsbyte. 
Platsbyte? ■

– Ja, alla har sin 
bestämda plats 
här i salen. An-
nars skulle det 
bli ett jävla liv.

07.08: ”God morgon gymnaster!”
Morgonpigga ”Klobben” har en medelålder på 73,89 år

93-ÅRIGE SVEN Tollin får skjuts till och från gymnastiken av ordförande Tommy Knutsson. “Jag är lite yr på 
morgnarna, ibland blir jag helt vit i ansiktet, ser ut som ett spöke. Men gymnastik går bra. Den här balansövnin-
gen är svårast”, säger han och ställer sig på ett ben för att visa.   FOTO: IDA ERIKSSON

IDA
ERIKSSON

bli ett jävla liv.

IDA
ERIKSSON

ida.eriksson@lokaltidningen.se

FLER BILDER!

evidensia.se • 040-55 22 00 
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ida eriksson

ida.eriksson@lokaltidningen.se

Gustav adolfs torG. 
 För första gången ar-
rangeras Mental Health 
Run i Malmö. en löp-
runda genom centrum 
som ska minska stigmat 
kring psykisk ohälsa.  
– Vi vill väcka upp-
märksamhet och vi-
sa på kopplingen mel-
lan motion och psykisk 
hälsa, säger Malin ol-
rud på Frisk & fri, en av 
arrangörerna. 

Loppet har sedan tidiga-
re arrangerats i Stockholm, 
men aldrig i Malmö. När 
Hans Hedenby från Lokalt 
forum Malmö,  Lina Lindén, 
från Hjärnkoll och Malin Ol-
rud beslutade att arrangera 
loppet i Malmö var valet av 
dag självklart.

– Vi brukar alltid ordna 
ett evenemang på Gustav 
Adolfs torg på världsda-
gen för psykisk hälsa, den 
10 oktober. Vi tänkte att 
loppet får bli startskottet 
för allt som händer på tor-
get under dagen och Skå-
neveckan för psykisk hälsa, 
säger Malin Olrud. 

HittiLLs äR dRygt 40 per-

soner anmälda till loppet, 
men det är innan arrang-
örerna har hunnit gå ut med 

de ordnar ett lopp för knoppen

reklam och information till 
Malmöborna. 

– Vi hoppas på några hund-

ra personer. Men tusentals 
vore ju inte fel, säger Hans 
Hedenby. 

eVeneManget HaR spridits 
på Facebook och där fick ar-
rangörerna snabbt synpunk-

ter på längden på loppet. 
– Flera tyckte att fem kilo-

meter är för långt. Vi vill att 
alla ska kunna delta så nu 
blir det två lopp, ett på fem 
kilometer och ett på en kilo-
meter, säger Lina Lindén. 

Tanken är att loppet ska bli 
ett återkommande inslag i 
världsdagen för psykisk häl-
sa i Malmö och att evene-
manget ska växa. 

– Vi har haft planer på att 
ta hit någon kändis som kan 
medverka. Hittills har vi inte 
fått napp, men nästa år kan-
ske, säger Lina Lindén. 

I startgroparna. Hans Hedenby, Malin olrud och lina lindén letar just nu efter volontärer som kan ställa upp under 
loppet. den 21 september hålls ett förplaneringsmöte då de som vill bli volontärer bjuds på kaffe och tårta. 
   Foto: Ida ErIksson

Loppet
Mental Health run star-
tar klockan 10.30 måndagen 
den 10 oktober. 
Det kostar 20 kronor att 
delta och anmälan kan ske 
i förväg eller på plats Bå-
de långa och korta rundan 
har start och mål på Gustav 
adolfs torg. där sker även fler 
evenemang under dagen. 
För att se hela program-
met, gå in på malmo.se/
varldsdagenforpsykiskhalsa

För första gången går startskottet för Mental Health Run i Malmö

Alkohol kan skada din hälsa.

DAGSTUR FR117:-/PERS**

TRELLEBORG–SASSNITZ • T/R Boka din resa på stenaline.se eller ring 0770–57 57 00

Trelleborg�–�Sassnitz

ÅBRO ORIGINAL, 24X33 CL, 5,2% VOL
149:-*

3 ST FLAK FÖR

Erbjudandet gäller mellan 1/9�–11/9 eller 
så långt lagret räcker i vår Bordershop 
iland i Mukran/Sassnitz. 

CIRKA

*Erbjudandet gäller ölfl aket Åbro Original i vår Bordershop iland i Mukran/Sassnitz från 1/9–11/9 eller så långt lagret räcker, 14,90 € /3 st fl ak. Max 6 fl ak per person.  **Dagstur 1 pers utan bil, båtresa t/r över dagen, 
Trelleborg–Sassnitz fr 117:-/pers. Dagstur 1 pers med bil, båtresa t/r över dagen, Trelleborg–Sassnitz, fr 288:-/pers. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. Begränsat antal platser. 

EN RIKTIG SUPERDEAL!
Gäller 

1/9 – 11/9
3 ST FLAK FÖR

EN RIKTIG SUPERDEAL!
OMBORD PÅ ALLA SVENSKA FÄRJELINJER
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Öppet: Vardagar 11-19 • Lördagar & Söndagar 11-17 • Center Syd, Marknadsvägen 12, • Tel 046-13 06 06 • loddekopinge@blomsterbergs.se • www.blomsterbergs.se

BLOMSTERBERGS
SÄNGAR Vi har fått människor 

att sova gott sedan 1926

S K Å N E S Ä N G E N

KORNÖ
GJORD PÅ SKÖNASTE DRÖMMAR

Kornö 180 cm

29.990:-
Ord pris 40.340:-
inkl bäddmadrass, 

exkl ben/huvudgavel

24 månaders
räntefritt

1.305:-/mån**

Fullservice Hemkörning
ända in i sovrummet!* 
*Vi kör hem din säng ända in i sovrummet, monterar på 
plats och tar den gamla sängen med tillbaka. Värde 1.495:-.
Gäller under öppningsveckorna vid köp över 10.000:-

Premiärpris!

395:-
Ord pris 625:-
Begränsat antal.

**24 månaders räntefritt! Inklusive upplägg.avg. 95:- avi 35:- 
uppdelat på 24 mån. Total kreditkost. 1.335:- Eff ektiv ränta 
vid köp för 10.000:- 6% enligt konsumentverkets riktlinjer.

*UNDER PREMIÄR-
VECKORNA BJUDER
VI PÅ HEMKÖRNING

 "FULLSERVICE"
VÄRDE 1.495:- 

VID KÖP ÖVER 10.000:-

Cortina Night Ramsäng 90x200 cm inklusive 
Trens bäddmadrass, exklusive ben.

Premiärpris!

3.995:-
Ord pris 5.295:-

24 mån räntefritt 222:-/mån**

SUCCÉ FÖR BLOMSTERBERGS SÄNGAR
PÅ CENTER SYD!

Fullservice Hemkörning
ända in i sovrummet!* 
*Vi kör hem din säng ända in i sovrummet, monterar på 
plats och tar den gamla sängen med tillbaka. Värde 1.495:-.
Gäller under öppningsveckorna vid köp över 10.000:-

Fullservice Hemkörning
ända in i sovrummet!* 
*Vi kör hem din säng ända in i sovrummet, monterar på 
plats och tar den gamla sängen med tillbaka. Värde 1.495:-.
Gäller under öppningsveckorna vid köp över 10.000:-

plats och tar den gamla sängen med tillbaka. Värde 1.495:-.plats och tar den gamla sängen med tillbaka. Värde 1.495:-.plats och tar den gamla sängen med tillbaka. Värde 1.495:-.plats och tar den gamla sängen med tillbaka. Värde 1.495:-.plats och tar den gamla sängen med tillbaka. Värde 1.495:-.plats och tar den gamla sängen med tillbaka. Värde 1.495:-.plats och tar den gamla sängen med tillbaka. Värde 1.495:-.plats och tar den gamla sängen med tillbaka. Värde 1.495:-.plats och tar den gamla sängen med tillbaka. Värde 1.495:-.plats och tar den gamla sängen med tillbaka. Värde 1.495:-.plats och tar den gamla sängen med tillbaka. Värde 1.495:-.  Jensen First Limited Kontinental 180x200 cm
Inklusive bäddmadrass Softline 1 ben och huvudgavel.

Curem Kontinentalsäng 180x200 cm
Inklusive bäddmadrass, gavel, ben

Premiärpris

24.990:-
Ord pris 40.780:-

inkl bäddmadrass, gavel, ben

24 månaders
räntefritt

1.025:-/mån*

Huvudgavel 
och ben på köpet 
värde 4.290:-

24 månaders
räntefritt

1.754:-/mån*

Premiärpris!

17.995:-
inkl bäddmadrass, exkl ben/gavel.

Ord pris 25.990:-
24 mån räntefritt 805:-/mån**

Fullservice Hemkörning
ända in i sovrummet!* 

Hilding Family
kontinental

Safi r
kontinentalsäng 
180 cm

Fullservice Hemkörning
ända in i sovrummet!* 

Premiärpris

19.990:-
Ord pris 23.280:-
inkl bäddmadrass.

Premiärpris!

15.995:-
Ord.pris 19.980:-

24 mån räntefritt 752:-/mån**

Fullservice Hemkörning
ända in i sovrummet!* 

Jensen First 
Ställbar säng 90x200 cm
inklusive bäddmadrass Softline 1

Premiärpris!

9.990:-
inkl bäddmadrass, exkl ben/huvudgavel.

Ord pris 16.995:-
24 mån räntefritt 472:-/mån**

MalMö
Jägersro

vid Hedbergs Bil
Lör 10 sep kl 16:00
Sön 11 sep kl 16:00

Cirkuskassan är öppen 
speldagen 12:00 - 13:00, samt 

öppnar igen 2 timmar 
före föreställningen. 

Du kan även köpa
 dina biljetter på: 

www.cirkusmaximum.se

Stoppa det 
sexuella 

våldet  
mot flickor 

i skolan. 
bli flickfadder på  

plansverige.org 

Ge bort en gåva 
som räddar liv

 

Köp Cancerfondens 
rikslotter i dag!
Besök cancerfonden.se/rikslotteri 
eller ring 020-59 59 59
Besök cancerfonden.se/rikslotteri 

En lott kostar 100 kronor och överskottet går till 
Cancerfonden. Totalt finns över 90 000 vinster!
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BOK.  För 13 år sedan 
uppdagades det att 
mannen som Iris Mår-
tensson delade sitt liv 
med inte var den hon 
trodde. Genom att be-
rätta sin historia i boken 
”Dubbelliv” visar hon 
att sveket, rädslan och 
lögnerna trots allt inte 
knäckt henne.

Efter en separation hade Iris 
Mårtenson kämpat sig till 
ett bra och stabilt liv tillsam-
mans med sina barn i huset 
i Oxie. Ekonomiskt hade det 
varit tufft att separera, men 
hon kände sig stark och 
självständig. 

En kväll var hon ute med 
vänner och dansade på fa-
voritstället.  Redan när hon 
klev in lade hon märke till 
en lång och stilig man på 
dansgolvet.

– Han tilltalade mig och vi 
dansade hela kvällen.

De började dejta och um-
gås allt mer. Träffade varan-
dras vänner och familjer.

– Jag trodde att det var det 
här jag hade väntat på, säger 
Iris Mårtensson. 

EFTER ATT HA VARIT  ett 
par i sju månader fl yttade 
han in till Iris och barnen. 
Men efter ett år som sam-
bos kom personlighetsför-
ändringarna långsamt och 
smygande. 

– Jag hade kämpat så efter 
förra separationen för att 
kunna behålla huset som vi 
älskade. Han raserade mitt 
livsverk på tre år, samman-
fattar Iris Mårtensson.

MANNEN HON  valt att dela 
sitt liv med blev mera från-
varande, kunde få häfti-
ga humörsvängningar och 
trots att de var förlovade 
kände Iris instinktivt att 
hon inte ville gifta sig när 
han föreslog det. 

– Jag kände att det var nå-
got som inte var helt rätt, 
men han hade alltid förkla-
ringar till sitt beteende. Jag 
hade tidigt mina betänklig-

heter men jag 
hade blandat 
in honom i min 
ekonomi, han 
stod på en del av 
lånen, så jag vis-
ste inte hur jag 
skulle ta mig ur 
det.

Iris Mårten-

son hade jobbat många år 
som familjebehandlare in-
om psykiatrin och är en god 
människo kännare. Men vid-
den av det svek hon skulle 
komma att uppleva kunde 
hon inte förutse.

EN KVÄLL NÄR HON  är på väg 
för att jobba natt möter hon 
en kvinna vid brevlådan. 
Hon visar en bild på man-
nen och undrar om han bor 
där. 

Kvinnan berättar att hon 
har en relation med man-
nen och att hon, via inter-
net, varit i kontakt med yt-
terligare en kvinna som har 
det. Iris Mårtenson bjöd in 
kvinnan för att reda ut för-
virringen. Men den första 
känslan av att detta var ett 
olyckligt missförstånd för-
byttes snabbt när hon såg 
att mannen i fråga smitit ut 
bakvägen och gick mot sko-
gen i dunjacka, shorts och 
stövlar.

– Jag blev vansinnigt för-
bannad, helt vansinnig. 
Min dotter kom ner i trap-
pen och frågade vem kvin-
nan var och jag sa att det var 
Max älskarinna. Helt i chock 
var jag.
NÄR HON DAGEN EFTER,  
med sin sons hjälp, lyckades 
ta sig in på mannens dator 
kom nästa svek. Mängder av 
sexuella fi lmer och fotogra-

fi er – många där mannen 
och hans vänner själva med-
verkade – fanns på datorn, 
blandat med familjebilder 
och kontaktannonser.

– Jag blev så besviken och 
äcklad. Grundlurad in i 
märg och ben. Men det här 
var inte mitt fel, jag förtjäna-
de inte detta. 

PARALLELLT MED DET  tunga 
arbetet att få mannen ur sitt 
liv med bodelning, trakas-
serier och hot, började Iris 
Mårtensson att skriva.  Nu, 
13 år senare är hon färdig 
med boken ”Dubbelliv”.

– Jag har skrivit i 13 år och 
hållit den här historien le-
vande. Nu är den färdig och 
jag lägger det åt sidan. Det 
ska bli skönt att få glöm-
ma alla detaljer, säger Iris 
Mårtensson.

NU ÄR BARNEN  utfl ugna och 
drygt 50-åriga Iris Mårten-
son ska sälja sin nuvarnade 
bostad i Oxie och fl ytta till 
lägenhet. Med en särbo se-
dan fem år tillbaka och ett 
första barnbarn på fyra må-
nader trivs hon med livet. 

– Mitt syfte med boken har 
varit att jag inte vill att andra 

ska råka illa ut, det är viktigt 
att ta varningssignaler på 
allvar. Jag är nöjd och glad 
att jag har genomfört det-
ta. Att ha lyckats berätta om 
detta trots att jag inte är nå-
gon författare. Det är en tri-
umf för mig. 

FOTNOT: Iris Mårtensson, 
och andra personer namn-
givna i texten, heter egentli-
gen något annat.

”Dubbelliv”  är 
skriven under pse-
donym och base-
rad på författarens 
egna upplevelser. 
Utgiven via förlaget 
Siljans Måsar, 2016. 

ANNA 
FRÖJD
ANNA 

anna.frojd@lokaltidningen.se

Boken om det största sveket 

IRIS MÅRTENSON trivs med sitt liv i dag. Nu när boken är färdig kan hon tillåta sig att 
börja glömma. FOTO: ANNA FRÖJD
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Tel: 040 - 22 40 40

LUND 
Annedalsvägen 9 
Tel: 046 - 14 22 20
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Framtidens psykiatri 
– i Psykiatri Skåne!

Du får träffa våra medarbetare och chefer inom såväl barn- 
och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri som rättspsykiatri. 
Du får lyssna på föreläsningar om specialistpsykiatrisk vård 
och ta del av en paneldebatt med Psykiatri Skånes olika 
professioner, på temat framtidens psykiatri. Du får också 
veta mer om utvecklingsmöjligheter och karriärvägar inom 
Psykiatri Skåne. Sist men inte minst får du se dig omkring i 
rättspsykiatrins nybyggda moderna lokaler.

Dagens hedersgäst är Charlie Eriksson, grundare av 
informationsprojektet ”Aldrig ensam” som startades för att 
bidra till en mer öppen dialog kring det tabubelagda ämnet 
psykisk ohälsa bland unga vuxna.

Vi bjuder på lättare förtäring! 

För mer information, anmälan och intresseanmälan 
om fri tågresa till Trelleborg (senast 8/9), 
se skane.se/framtidenspsykiatri

Välkommen till Psykiatri Skåne!

Vill du göra skillnad för medmänniskor med psykisk 
ohälsa? Är du nyfiken på specialistpsykiatrin? Då 
är du välkommen att träffa oss tisdagen den 20 
september kl 13-17, på Region Skånes nya rätts-
psykiatriska centrum utanför Trelleborg. 

Dagens 
hedersgäst 

Charlie Eriksson, 
grundare av

projektet 
”Aldrig ensam” 

Foto: Francis Löfvenholm

10:00 Körfestival med PRO-körer

13:00 Berättarcafé – dela ditt livs berättelse

15:00  Gyssla elitkapell med  
Siw & Lil Malmkvist

16:00 Dans på Brändan

18:00 Avslutning
Fritt inträde!

PRO-dagen 2016
4 september

Siw 
Malm-
kvist

Malmö
Folkets Park

MED STÖD AV 
MALMÖ  

KULTURSTÖD

SKÅNE
www.pro.se/skane

Gyssla elitkapell

Nytt leende. Nytt liv.
Hjälp oss operera fler barn med läpp-, käk- och gomspalt.

Ge en gåva på pg 900222-1
www.operationsmile.se

Stöd Barncancerfonden  

PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER
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GITTE LASEROW är jobbcoach i grunden. Som vägledare anlitas hon av privatpersoner, men även av kommuner och arbetsplatser för föredrag och workshops.  FOTO: ADAM HULT 

LIMHAMN.  Gitte Laserow 
kallar sig själv ”vägle-
dare”.
– Jag har gått den långa 
vägen för att hitta mig 
själv, och vill göra den 
vägen kortare för andra, 
säger hon.

Gitte Laserow från Lim-
hamn har väglett hjälpsö-
kande i fl era år. Hon beskri-
ver det som att hon vill visa 
dem vägen ut ur destruktiva 
beteenden.

– De som söker min hjälp 

behöver ofta stärka sin själv-
känsla. Många plågas av 
omotiverade skam- eller 
skuldkänslor, och tycker ald-
rig att de räcker till. De kän-
ner ingen glädje.

Hon försöker få dem att 
våga vara sig själva, och inte 
fundera så mycket på vad de 
tror att andra förväntar sig 
av dem. Att kunna vara rak 
och ärlig är av stor betydel-
se för att man ska kunna må 
bättre, menar hon.

– Men många med låg själv-
känsla anpassar sig i stäl-

let, och vill vara till lags. Den 
konfl ikträdslan måste däm-
pas, man måste våga säga 
nej när något inte fungerar 
eller känns rätt.

MÅNGA AV  hennes klienter 
är högkänsliga. Det är ett 
medfött karaktärsdrag som 
innebär att de i högre grad 
än andra är känsliga för in-
tryck, de har en starkare ut-
vecklad empati, och ofta är 
introverta.

– Högkänslighet kan ta sig 
starka uttryck, vilket kan få 

omgivningen att reagera. Är 
man ledsen så är man jätte-
ledsen, är man glad är man 
jätteglad. 

15–20 procent av den glo-
bala befolkningen uppskat-
tas vara högkänsliga. Gitte 
Laserow själv är en av dem, 
vilket hon upplever som en 
stor fördel när hon ska hjäl-
pa andra högkänsliga.

GITTE LASEROW  berättar att 
hon växte upp i en dysfunk-
tionell familj där hon kände 
sig styrd av sin mor. Hennes 

strategi blev att anpassa sig 
och vara till lags så mycket 
att hon till slut knappt visste 
vem hon själv var. 

Om några dagar ska hon 
hålla föredrag om sin resa 
ut ur självförnekelsen.

– Jag har fortfarande räds-
lor som jag får jobba med. 
De kan aldrig försvinna, 
men vi kan lära oss att han-
tera dem här och nu. Jag vill 
ge verktygen till dem som 
behöver hjälp så även de 
ska kunna hantera sina pro-
blem. Jag vill visa dem att 

de inte är ensamma och att 
hjälp fi nns att få, säger Gitte 
Laserow.

GITTE LASEROW...
... håller föredraget 
 ”Räcker det inte att bara få 
vara jag?” på Café Bagaget 
i Malmö den 14 september 
klockan 18. 

Gitte Laserow: ”Våga säga nej”
MARKUS CELANDER

markus.celander@lokaltidningen.se

Trasslar hjärnan så  
trasslar hela livet
Mer än var tredje svensk får en hjärnsjukdom, 
skada eller funktionsnedsättning. Därför behöver 
vi ditt stöd mer än någonsin. 

Stöd hjärnforskningen på pg 901125-5  
eller www.hjarnfonden.se
För personlig service ring 020-523 523

ADHD / Afasi / ALS / Alzheimers 
sjukdom / Aspergers syndrom / 
Autism / Beroende / Bipolär / CP 
/ Depression / Dyslexi / Epilepsi / 
Hjärnskada / Hjärntumör / Migrän 
/ MS / Parkinsons sjukdom / Rygg-
märgsskada / Schizofreni / Stroke 
/ Ångest / Ätstörningar / m fl
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2:a Söderkulla 68 m² 
ORMVRÅKSGATAN 42
Pris 695 000 kr  Avg 3 193 kr  EP 127
Mäklare Emir Salkic 0739-15 79 85

2:a Söderkulla 57,5 m² 
DUVHÖKSGATAN 2A
Pris 1 145 000 kr  Avg 2 630 kr  EP 139
Mäklare Emir Salkic 0739-15 79 85

040-98 11 77 • vaningen.se

2:a Söderkulla 60 m² 
DUVHÖKSGATAN 2B
Pris 1 095 000 kr  Avg 2 724 kr  EP 139 
Mäklare Michaela Thulin 0760-51 73 77

SÖDERKULLA
HÄR FÅR VI BOSTÄDER SÅLDA!

VECKANS 3 HETA:

Limhamnsgårdens Allé 8, 216 16 Limhamn. Tel 040-16 47 01. www.hanssonsfastigheter.nu

Trevliga lokaler (30-132 m2) på Limhamn lediga.
Lämpliga för kontorsverksamhet, mindre affärsrörelse eller likande. 

Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Hanssons Fastigheter Limhamn AB, ett personligare boende

FRIVILLIGA SJÖRÄDDARE SEDAN 1907.

Sjöräddningssällskapet 
presenterar stolt: 
Taxichafför Göran Nilsson,
optiker Jonas Bengtson och 
lantmätare Anna Malm.

Susanna är en av våra 2000 frivilliga. Tillsammans lägger de tusentals timmar av 
sin lediga tid för att öva sjöräddning, allt för att du ska kunna känna dig trygg 
när du är ute med båten. Som medlem får du hjälp även om det bara handlar om 
motorstopp en strålande sommardag – utan att det kostar någonting. Det är vårt 
tack för att du stödjer oss. Vi är en ideell förening och får inga bidrag från staten, 
så ge gärna en gåva eller bli medlem på sjoraddning.se.

Sjöräddningssällskapet 
presenterar stolt: 
Processingenjör Susanna Dahl.

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Har du 
15 sekunder?
Lions är en välgörenhetsorganisation där tid är det viktigaste du kan 
bidra med. Våra medlemmar lägger sin på att ideellt göra världen lite 
bättre  lokalt, nationellt och internationellt. Hur de gör det bestämmer 
varje lokal klubb helt själva. 

På lions.se/hardutid kan du skänka din tid, oavsett  
hur lite du har. Bara genom att läsa det här så har  
du faktiskt bidragit med ungefär 15 sekunder och  
vet nu lite mer om oss. Tack för din tid!
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Fototapetkollektion med den norrländska naturen i fokus. Foto: Photowall

TREND. en av höstens in-
redningstrender – nord-
ic me på Formex – foku-
serar på medvetenhet. 

Hur vi vill leva och hur vi gör 
våra val med ledord som ar-
vet och naturen. Naturen 
är också ett högaktuellt te-

ma i Photowalls samarbete 
med fotografen Jonna Jon-
ton. Tapetkollektionen av-
speglar en drömsk natur 
från Västernorrland och Jo-
hanna fotar naturens skåde-
spel och magiska ögonblick. 
Dag som natt.

– Kollektionen är helt och 

hållet skapad från all inspi-
ration jag får från naturen 
där jag bor. Har under de se-
naste åren vandrat i de norr-
ländska skogarna för att på 
bild fånga när naturen ska-
par sitt egna mästerverk, sä-
ger Jonna Jonton.

MaRiE PallhED

Inred med magiska 
ögonblick från naturen

BOSTaD. en ettårig sal-
via begåvad med det lil-
la extra. det är en som-
marväxt som John tay-
lor, just nu aktuell i 
trädgårdstider på Svt, 
gärna uppmärksammar. 

Salvia Mystic Spires Blue 
är lättskött och blommar 
oavbrutet. 

– Jag älskar Salvia Mystic 
Spires, för dess långa fyllda 
blåa blommor, som blom-
mar hela sommaren och 
hösten, säger John. Klipper 
man bort blommorna efter 
blomning får man nya väl-
digt snabbt. Blommorna 
attraherar massvis av fjäri-
lar och humlor, något som 

jag gärna vill se mer av i 
trädgården. 

John råder dig tillföra nä-
ring kontinuerligt och vatt-
na daggsalvian med jämna 
mellanrum, även om den 
kan utsättas för både torka 
och höga temperaturer.

Planterad i kruka blir den 
runt 60 cm hög, i jorden 
högre, och trivs såväl soli-
tärt som samplanterad med 
andra ettåriga växter. Fin 
tillsammans med Snöflinga, 
Surfinia eller Småpetunia i 
blått och vitt. För dig som vill 
ha det lite udda – prova Ang-
elonia och kontrasterande 
bladväxter. Den funkar bra 
både i rabatt eller kruka och 
trivs i soliga lägen.

 

MaRiE PallhED

Den lättskötta daggsalvian

FÄRG. med kalkfärg får 
väggen ett unikt och 
personligt uttryck. du 
får helt enkelt en vägg 
som ingen annan har. 

– Vi lever i en tid där det slit-
na och inte helt perfekta har 
tagit över den strama mi-
nimalismen. Det ska se li-
te tillfälligt och slitet ut. Vå-
ra hem ska dessutom ha själ 
och personlighet. Med kalk-

färg har ett gammalt hant-
verk fått nytt liv. Vi vill ha 
det tryggt, mysigt och om-
bonat, säger Lisbeth Larsen, 
kulörchef på Jotun. Kalkfär-
gen ger ett grovt aningen in-
dustriellt uttryck som blir en 
behaglig bakgrund för res-
ten av interiören. Färgen Jo-
tun Lady Minerals är tillver-
kad av äkta kalksten.

 

MaRiE PallhED

Få själ och djup 
med kalkfärg

tryggt, mysigt och 
ombonat med kalkfärg på 
väggarna.  
 Foto: laDy mInerals

“salvia mystic Spires 
har iögonfallande blommor 
och gläder oss och djurli-
vet långt in på hösten”, säger 
John Taylor.  Foto: PressbIlD

FärgfestEN
fortsätter!

25 % 
rabatt på 

all färg från 
Nordsjö!

FärgfestEN
fortsätter!

Gäller på ordinarie pris

FärgfestEN
fortsätter!

Gäller på ordinarie pris

LIMHAMN: Gustavsg. 34
Tel: 040-15 29 00
Öppet: Vard 7–18, lör 9–14
www.nordsjoidedesign.se

Tofra Färg

Årets 
Företag 
på Limhamn 

2014

Passa på!Passa på!Passa på!
Sista chansen 
denna veckan

Gäller tom lördag!



Mio Malmö Fosie/Jägersro. Alltid lördags- och söndagsöppet!
Bronsyxegatan 1. Tel 040-31 22 90. Mån-fre 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17.   

*Rabatten är redan avdragen på ovanstående pris och gäller även specialpriser. Gäller nybeställningar fr.o.m. 22/8 så långt lagret räcker dock längst t.o.m. 5/9 och 
kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

UPP TILL 2.000· RABATT
NÄR DU KÖPER EN NY SOFFA ELLER FÅTÖLJ INNAN 5 SEPTEMBER. VÄLKOMMEN IN!

Mio Inredare : Vi ger dig tips och råd om val av komfort, storlek och tyg på din soffa .

3-sits soffa Madison i tyg Cedros natur med armstöd A, ekben, B 226, D 102, H 85 cm 8.995· (9.995·) NYHET Soffbord Inez i lackerat ekfaner, 
L 83, B 85, H 47 cm 2.495· NYHET Vägghylla Elton i vitlackerad metall, B 80, D 24, H 48 cm 899· NYHET Handvävd matta Silves, 100% ull, blå/offwhite, 
160x230 cm 1.895· NYHET Taklampskärm Pyramide i bambu, natur, Ø 41, H 51 cm 799· Upphänge fr. 59· 

SOFFA

8.995·
(9.995·)

1.000·
RABATT*

KÖP EN SOFFA 
ELLER FÅTÖLJ

DU FÅR
RABATT MED 

FRÅN 7.995· 1.000·

FRÅN 10.995· 1.500·

FRÅN 14.995· 2.000·

SE HELA 
KAMPANJEN 

PÅ MIO.SE

Fåtölj med fotpall Timeout i tyg Evita light grey, under-
rede i ek, snurrfot i ek/aluminium, 15.080· (17.080·) 

15.080·
(17.080·)

2.000·
RABATT*

NYHET Bordslampa Saga i vit, rosa eller grå
keramik med vit textilskärm, Ø 22, H 41 cm, E27, 
199· (299·)

ampa Saga i vit rosa eller grårosNYHET B d l

199·
(299·)

1.000·
RABATT*

8.995·
(9.995·)

NYHET 2-sits soffa med schäslong och divan Tampa i tyg Quattro 
grey med armstöd A, schäslong vänster/divan höger med ekbetsade 
ben, B 306/314, D 89, H 85 cm 8.995· (9.995·) Nackkudde 499:- 

   3-sits soffa   Luton i tyg Town green med ben/hjul i svart/mässing, 
B 245, D 110, H 85 cm  9.495· (10.995·)

1.500·
RABATT*

 JUST NU!

9.495·
(SPECIALPRIS 

10.995·)

2,5-sits soffa Friday med kuddar, cosy hörn höger i tyg Cortina salt&pepper med armstöd A, 
metallbeklätt ben, B 321, D 100/187/195, H 88 cm 8.995· (9.995·)

1.000·
RABATT*

 JUST NU!

8.995·
(SPECIALPRIS 

9.995·)

Välj mellan plymåer eller lösa ryggkuddar

NYHET Ljuslykta Löv i glas, svart/
guld eller vit/guld, H 8 cm 19·, 
H 10 cm 29·, H 12,5 cm 39· 

FRÅN 

19·

Finns i 3 olika 
storlekar

NYHET Bäddset Logan i 100% bomull med paisley-
mönster, vinröd, blå eller grå, 2 delar, 150x210 cm 179· 

179·

Hämta nya katalogen 
i närmaste butik!

Kuddfodral Dupion i silke, 50x50 cm 99·
Kuddfodral Corinne i chenille, 50x50 cm 99·
Kuddfodral Chateau i sammet, 50x50 cm 199· 

KUDDFODRAL 
FRÅN

99·

2-sits soffa med divan Lopez i tyg Alaska navy 
med avtagbar klädsel, divan höger, svartbetsade klotben, B 286, D 100/228, H 82 cm 
17.995· (19.995·) 

2.000·
RABATT*

17.995·
(19.995·)

    Kontinentalsäng   Cozy i tyg Carabella ljusgrå inkl. bäddmadrass Cozy, 
16 cm svartbetsade ben, 160x200 cm                           3.995·     Huvudgavel Cozy  1.195· 
Nackkudde 199·

3.995·
EXKL. HUVUDGAVEL

Recliner Timeout i läder Fantasy 
snow white med underrede i ek, 
snurrfot i aluminium 17.795· (19.795·) 

2.000·
RABATT*

Köp till nackkudde!

Ställbart 
ryggparti

17.795·
(19.795·)

Köp till nackkudde!



Begagnade
Barncyklar

50% 

Nova Sport 
Lite sportigare men ändå med Comfort
sadel och styre, dessutom med ställbar 

styrstam. Ger tillsammans en vassare kör-
ställning. Lås, belysning med navdynamo 
är standard. 7-vxl shimano med fotbroms. 
Finns i färgerna Spegelsvart, matt fjällvit, 

sommarhimmel, innerligt röd. 
Ord pris 9495:- Vårt pris 7.495:-

Batavus Torino
Batteri 8,8 amp. upp till 7 mil. 7 vxl med fot-
broms. Justerbar styrstam. Lås och belysning. 

Ord pris 17.295:- Nu 13.995:-

Hövding 
Airbag för 
cyklister!
Hövding 2.0 med
världens bästa
stötupptagnings-
förmåga.

2.695:-

Finns även
med eldrift

Livstids fri 
service ingår

Livstids fri 
service ingår

Christiania Basic Light
Fullutrustad för två barn. Utrustning som ingår: 
99% punkteringsfria däck. Lås. 
7 vxl med fotbroms. 
Sittbänk för 2 barn med bälte, 
förvaring & kapell. Låsningsfria bromsar. 
Made in Denmark (Bornholm).
Gjord för att hålla! Ord pris 22.999:-
Livstids fri service och 3 mån försäkring ingår.

Köp till komfortpaket, öppningsbar front, matta 
& hydraulisk broms 1.999:-

Hjälmrea
Köp 2 och få

20%
Köp 3 och FÅ den billigaste

BÄST I TEST! Enligt danska testfakta

BÄST I TEST!

Nu 17.999:-

Din lokala

Getgatan 48, Limhamn
040-15 39 99

Vardagar 10-18, Lördagar 10-15

Livstids fri 
service ingår

Trek T220
Är en bekväm och mjuk cykel för varje 

smak eller syfte. Från en för touring till att 
handla mat eller glida runt staden, racing 

eller cykla till skolan/Jobb!
Ord pris 10.999:-. Nu 8.999:-

Lämplig för alla!

Marknadsledande Elcyklar
handplocklade av oss.

Välkommen in och se vårt stora sortiment

Trek S720 Dam & herr. Lätt alu ram 
7vxl shimano med fot broms, rullbroms 

99% punkterings skyddade däck
justerbar styrstam, navdynamo, abus lås

Ord pris 7.999:- Nu 5.999:-

Livstids fri 
service ingår

Skal värde 599:- 

ingår på köpet

Livstids fri 
service ingår

Begränsat antal


