
IFK AREN
I F K  H Ä S S L E H O L M S  K L U B B T I D N I N G  # 1  2 0 1 9

E S T .  1 9 8 2

Profilen 
Simon
s 8-9

Unga tränare
s 14

Ungdomarna
s 21-27

Hemmapremiär
13/4 kl. 14.00
IFK - Räppe GOIF

Foto: Lennart M
ånsson



2 IFK Hässleholm

Innehåll

Inledning 2

”Granen” gästade IFK 3

Kenn – älskad u-ledare 7

Profilen Isak 8-9 

Nätverket 

Franssons Bygg 12-13

Jonas & Chadie i IFK 14 

Truppen 2019 15

Nya unga IFK 16-17

Ungdomssidor 21-27

    Kulan i luften  21

    Nollsexorna 22

    Trettorna 23

    Sportlovscupen  24

    Nollfemmorna 25

     Nolltreorna 26

   Juniorerna 27 

Detta har hänt 30

IFK:aren # 1  2019

Redaktör och ansvarig 

utgivare: Lennart Månsson.

Bilder: Bildbyrån, 

Hässleholm.

Annonser: 0708-810 108

Layout: exaktacreative.se

Tryck: BOLD Printing Malmö AB

En ynnest bo granne med Österås

Det är en ynnest att bo granne med Österås 

idrottsplats!

Motionspromenaderna leder oftast till an-

tingen Galgbacken eller Våtmarkerna och 

väljer man det senare alternativet passerar 

man ju Österås och oftast är det flera ung-

domslag som tränar eller spelar matcher.

Så var det en underbart solig helg i slutet av 

mars när IFK:s duktiga 04:or spöade Åsums 

BK med hela 27-0 på lördagen och en av kil-

larna, Filip Roxhage, gjorde 11 mål. Felix är en 

av många killar som aldrig kan få nog av fot-

boll, trots att han bor i Önnestad är han nere 

på konstgräset och tränar på egen hand. Felix 

får också träna med killarna som är ett år äldre. 

På söndagen när jag åter passerade konstgrä-

set ser jag en annan liten liraren, Zeidan Sala, 

smeka in 17-0 för IFK:s 06:or mot Kristianstads 

FC, det blev 18-0 innan domarens pipa ljöd för 

slutsignalen.

Samma helg utklassade IFK:s A-lag div. 2-kol-

legan BK Olympic från Malmö med 4-0 efter en 

härlig offensiv och efter några otroligt vackra 

mål. Det vackraste kom efter ett underbart in-

lägg signerat Philip Bengtsson och där inne i 

straffområdet kom Theo Ekström flygande och 

liggande raklång i luften dundrade han in 2-0 

med pannan.

IFK har också besegrat div. l-laget Kristian-

stads FC och IS Halmia, som i höstas kvalspe-

lade till ettan, två fina skalper, så visst ser det 

bra ut inför stundande säsong.

IFK ställer ett ungt lag på benen:

• Målvakterna Alexander Nilsson (97) och Carl 

Lundahl Persson (00).

• Mittbackarna Isak Olsson och Isak Orajärvi, 

båda födda 2000.

• Mittfältarna Carl Mujaguzi (00) och Victor 

Holmberg (02).

• Anfallarna Lucas Johnsson (01) och Elliot 

Nilsson (00).

Det finns fler unga killar som knackar på A-lags-

dörren och när IFK rekryterade nya tränare så 

valde man en ung duo som inte är mycket äldre 

än spelarna, Jonas Jönsson, 27 i år, och Cha-

die Hotait, 29,

båda från Malmö.  De unga tränarna är väldigt 

omtyckta av spelarna och stämningen är god 

och det sjuder av optimism i hela gruppen.

Och det kommer mera, i höstas kvalade sig 

IFK-juniorerna upp i juniorallsvenskan divi-

sion 1 och nu blir det matcher mot allsvenska 

Falkenbergs FF och superettanlaget Varbergs 

BoIS.

De yngre årgångarna har också varit 

särdeles framghångsrika denna vinter:

• 02 vann DM-finalen i Kristianstad och spela-

de SM-slutspel.

• 03 vann också Arena Cup i Kristianstad.

• 04 blev tvåa i DM och spelade SM-slutspel.

• 05 vann också Arena Cup och spelade även 

dom SM-slutspel.

• 06 vann den stora Elite Cup i Tipshallen i 

Växjö där man besegrade Halmstads BK i 

semifinalen och allsvenska Kalmar FF i fina-

len. Imponerande!

Så visst ser framtiden ut att vara gulsvart!

Lennart Månsson

Foto: Lennart M
ånsson

Hemmapremiär
Idag 13/4 kl. 14.00

IFK- Räppe GOIF

SVENSKA
KVALITETSMASKINER

FÖR RÖR- o PLÅTBOCKNING

www.swebend.com

Ludvig Hägneryd, en av de yngsta Carl Mujaguzi, egen produkt i A-laget
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Vi utför det mesta inom bygg och renovering såväl som
trädgårdsarbete, markarbete, trädäck/altan-bygge och stenläggning.  

Hög kvalitét till konkurrenskraftiga priser.
Boka oss på www.lindensallservice.se eller ring 0708-102350.

IFKS VÅRAUKTION 
Lör 27/4 Stortorget 11.00
10.30 Fyndborden öppnar
11.00 Auktion, Bert Wåhlin håller i klubban

Gynna
våra 

sponsorer

one molecule 
can change everything

www.perstorp.com

Förra sommarens VM-hjälte Andreas Granqvist gästade IFK och Sparban-

ken Skåne i våras. Andreas blev ”Granen” med hela svenska folket när han 

iskallt slog in straffarna i VM-matcherna i Ryssland. I somras lämnade han 

sedan ett välavlönat jobb i ryska Krasnador för att hjälpa sitt kära Helsing-

borgs IF upp i allsvenskan. Det var välkände Håcan Nilsson som intervju-

ade Andreas i Sparbanken Skånes lokaler och dom samtalade om såväl 

landslaget och Helsingborgs IF och hans roll hos de rödblå efter karriären. 

Bankchefen Gunilla Bengtsson informerade om Sparbanken Skånes och 

Sparbanksstiftelsens verksamhet i sta´n.

”Granen” gästade IFK 

Håcan Nilsson, Gunilla Bengtsson, Andreas Granqvist, Henrik Jönsson Gunilla Bengtsson tackar ”Granen””Granen” jublar efter straffmål i VM

”Granen” gör entré



4 IFK Hässleholm

INSKRIVNING 
för pojkar födda 

2010-2014, 
lördagen 13/4 

10.00-11.30 i IFK:s 
klubbstuga, Österås. 

Har du frågor, ring Nodde Nordén 0721-776 302

SPELA
FOTBOLL

I IFK       

Seriepremiär

13/4 kl 14.00 
IFK-Räppe Goif 

Alla får en IFK-tröja - och såväl barnen 
som föräldrarna får fri entré till IFK:s 

premiär samma dag kl. 14.00 mot Räppe Goif.

HOS OSS KAN DU BOWLA, 
SPELA SHUFFLE ELLER BILJARD
Vi har en fantastisk á la Cartemeny

LUNCHBUFFÉ MÅN-FRE 11:30-1400  
Alltid 3 OLIKA ALTERNATIV inkl salladsbuffé kaffe/tårta. 
Även VECKANS SALLAD och veckans FREDAGSLYX för samma pris: 85:-
Samt VECKANS GRILL 100:- alla dagar

Titta gärna in på vår hemsida zuperbowlhassleholm.com 
Följa oss på Facebook/Instagram  ZuperbowlHässleholm 
Boka gärna online el. Via telefon 0451-411 77

Vi tycker det!
Därför har vi samlat all expertis under ett och samma tak. Via en och samma  
kontakt levererar vi allt inom marknadsföring och kommunikation, grafisk  
formgivning och förpackningsdesign, foto och film, affärsanalyser och strategier,  
webb och systemlösningar, tryck och skyltproduktion samt logistik och fulfilment.

Kontakt: www.exaktacreative.se  |  vi@exaktacreative.se  |  0451-38 49 50

BEKVÄMARE!
NÄR ALLA DELAR SITTER IHOP
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Stortorget Hässleholm
Tel. 0451-38 43 00

www.nissesvaruhus.se

www.levinsgruppen.se

De ledande mekanik- & elteknikföretagen i region syd

– BUTIKER I BUTIKEN –

VÄSKORKOSMETIK    
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Kakel och Badbutiken 

Café Haack

Smørrebrød  25´-

Smörgåstårta 65´- per bit

Landgångar 95´-

Baguetter 45´-

Bakad potatis 45´-

Räkbomb 45´-

Dansk ost – Wienerbrød

Vi har även catering/företagslösningar 

samt buffé från 100´- per person

Ni hittar oss på facebook sida (Cafe Haack, Broby)

Öppettider

Tis – Fre  (07.00 – 15.00)

Lördag (09.00 – 14.00)

073-076 8201 · Kristianstadsvägen 7 (Broby)
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ÖSTERLEN Kontinentalsäng
120x200 cm. Inkl. bäddmadrass och ben. 
Sammet. 

7.495:–
Ord. pris 11.990:–

Köp till huvudgavel 
1.995:–
(Ord pris 3.995:–)

EM HOME HÄSSLEHOLM
Stjärneholmsvägen 10
Tel. 0451-74 54 10
Mån-Fre 10-18  
Lör 10-15  Sön 12-16

em.com

Följ oss gärna på Facebook  
och Instagram

FJELLSTRÖMS GULD
Hässleholm Första Avenyen 4
Tel 0451-413 45
www.smycka.se

Välkommen till oss på Optimera!

Personligt / Tryggt / Enkelt 
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Låt Actic bli din  
nya träningskompis!
 

Detta ingår när du tecknar  
medlemskap på Actic Hässleholm:
• 1 vecka fri provträning 
 Självklart får du provträna  
 innan du blir medlem

• Två timmar med en instruktör  
 Som hjälper dig att komma igång

• Skräddarsytt träningsprogram  
 som är lätt att följa och som  
 garanterat ger resultat.

• Gym

• Bastu

• NYHET! Bad ingår i 
 alla medlemskap!

Alla IFK- 
medlemmar tränar 

för 159 kr/mån!  
Hör av dig så  

berättar vi mer!

Actic Hässleholm, Östra Hagagatan 2 
045 126 82 21 · 070-727 16 03  
actic.se · facebook.com/acticsverige

UBC Carlsons Förvaltnings AB

Det lönar sig att 
samla allt hos oss. 

Bli Guldkund.

Exempel Guldkund:Villahemförsäkring, 4 500 kr – rabatt, 900 kr
Personbil 1, 4 000 kr – rabatt 800 kr

Personbil 2, 2 500 kr – rabatt 500 kr
Barnförsäkring 1, 1 500 kr – rabatt 300 kr

Barnförsäkring 2, 1 500 kr – rabatt 300 kr
Bankkort 1 vuxen, 275 kr – rabatt 275 krTotal rabatt = 3 075 kr

lansforsakringar.se

IFK har haft många omtyckta, älskade, ungdomsledare under åren. En av dom är Kenn Karlsson, 

som tog hand om de minsta på 70- och 80-talet, på bilden in aktion på gamla Göingevallen.

Kenn 
– en älskad ungdomsledare
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Profilen SIMON

Simon började spela fotboll som liten påg hem-

ma i trädgården i Köpingebro, en liten kyrkby 

belägen några kilometer från Ystad. Där spar-

kade han på världens bästa leksak och det 

gjorde han tillsammans med pappa Leif, all-

svensk målvakt i Tom Prahls Trelleborgs FF - 

och i pappa Leif har Simon en trogen supporter 

som tillsammans med mamma Susanne ser 

alla Simons matcher, även om dom inte spelas 

hemma på Österås - utan i Småland, Blekinge 

eller Västergötland.

Handboll
Men om man är född och uppvuxen i Ystad, då 

spelar man väl inte fotboll, där är det ju bara 

handboll som gäller?

-Jo, visst spelade jag handboll också, jag 

spelade fram till jag var 13-14 år och jag spe-

lade i Ystads IF och det gick ganska bra även i 

handboll, erkänner Simon.

-Men sen tvingades jag välja och valde fotboll.

Simon lämnade Köpingebro IF, där han 

endast spelade pojklagsfotboll och det blev 

Ystads IF även i  fotboll.

Mittfältare
-Jag debuterade i Ystads A-lag i div. lV som 

15-åring och då spelade jag på innermittfältet, 

minns Simon. När jag sedan började gymna-

siet när jag var 16 år blev det LB07 där jag fick 

A-kontrakt när jag var 18 år och det var först då 

jag flyttades ner som mittback. LB07 spelade i 

div. l och min första match var mot Lunds BK, 

minns Simon.

Sedan blev Simon värvad till Kristianstads 

FF och det var redan under en träningsmatch 

på försäsongen som korsbandet oturligt gick 

sönder och efter det har Simon haft ett litet 

skadehelvete under flera säsonger.

Efter en kort utflykt till FC Höllviken valde 

Simon att komma till IFK inför säsongen 2017.

-Det var assisterande tränaren Jocke Welan-

der som ringde och när han ville jag skulle 

komma till IFK nappade jag direkt.

Korsbandet igen
I de första träningsmatcherna var Simon hur bra 

som helst, men veckan före seriestarten gick 

korsbandet sönder igen – och det blev opera-

tion och rehab under hela 2017 och nästan hela 

vårsäsongen 2018. Simon gjorde comeback i 

juni och matchades sedan försiktigt av Daniel 

Nilsson resten av den tuffa säsongen som sluta-

de med nytt kontrakt och en niondeplats.

Lagkapten
Nu skriver vi 2019 och Simon är tillbaka på all-

var, nye tränaren Jonas Jönsson har gjort Si-

mon till lagkapten och det är en lagkapten som 

ser rejält positivt på säsongen.

-Ja, jag tror vi blir topplag i år, det är vi i alla 

fall överens om i truppen, det känns väldigt bra 

med Jonas och Chadie, dom driver på, ställer 

krav på högt tempo och offensiv satsning.

Hur känns det att bli utsedd till lagkapten?

-Det känns bra att få förtroendet av Jonas 

och Chadie och jag kommer att göra mitt bäs-

ta, att vara lagkapten betyder att man skall vara 

en förebild, stötta spelare och leda laget i med 

och motgång, förklarar Simon.

Uppåt
Så Simon ser IFK som en chans att komma hö-

gre upp i seriesystemet, givetvis helst med IFK.

-Under de här åren har jag ju spelat matcher 

där jag känt att jag håller högre upp, jag minns 

matcherna i divison 1, där jag mötte många bra 

spelare och där jag såg att jag håller den klass 

som krävs, vi mötte bland annat Örgryte IS i 

Svenska Cupen och dom hade otroliga lirare 

som William Atashkadeh och Martin Mutumba 

och jag minns en match med KFF mot Mjällby.

-Faktum är att jag gjort mina bästa matcher 

mot bra motstånd...

Offensiv
Simon är lite av IFK:s Andreas Granqvist, får 

Namn: Simon Mattias Henningsson
Född: 1994-05-23
Längd: 195 cm
Vikt: 88 kg
Bor: I Hässleholm
Yrke: Lärarvikarie
Bil: Nej, cykel
Klubbar: Köpingebro IF, Ystads IF, LB07, 
Kristianstads FF, FC Höllviken, IFK
Styrkor: Speluppfattning, närkampsspelet

Favoritlag: Manchester U
Favoritspelare: Vidic och Tiago Silva
Skräckmotståndare: William Atashkadeh
Favoritland: Sverige
Favoritmat: Blodig köttbit
Favoritskådis: -
Favoritmusik: Scooter
Ogillar: Oärlighet
Tycker om: Pengar

han chansen sticker han med upp i anfallet. 

När han förra våren gjorde comeback efter 

korsbandsskadan och IFK mötte Åstorp i DM 

så var Simon framme i nordvästskåningarnas 

straffområde flera gånger.

-Ja, där skulle jag gjort mål, vilken chans jag 

hade, skrattar Simon.

Och det kommer säkert fler chanser i år och 

bli inte överraskad om lagkapten Simon Hen-

ningssom återfinns i målprotokollet.

IFK har ju spelat offensivt i träningsmatch-

erna, det har blivit många segrar, bland annat 

mot meriterat motstånd som Kristianstads FC 

och IS Halmia och i matchen mot div. 2-kol-

legan BK Olympic från Malmö spelade IFK ut 

för fullt, de gulsvarta vann med 4-0 efter några 

riktigt läckra mål.

-Där bjöd vi publiken på några riktiga godbi-

tar, spelar vi så kommer det säkert fler till Öst-

erås i år, tror lagkapten Simon Henningsson, 

som till vardags jobbar som gympalärare på 

Linnéskolan.

Till sist, beskriv dig själv som spelare och 

människa.

-Lugn och trygg, men också ambitiös och 

målinriktad.

Verkar som IFK hittat rätt, ty det är väl precis 

så en lagkapten skall vara!

Lennart Månsson

Simon Henningsson, 25-årig lugn, trygg skåning från Köpingebro utanför Ystad. Där har ni IFK Hässleholms nye lagkapten, killen som 

med sina 195 cm och 88 kg, står pall längst bak i backlinjen och med sin rutin ger trygghet till det unga IFK-laget. I träningsmatcherna 

har Simon oftast haft två IFK-are som är födda 2000 vid var sin sida i trebackslinjen, Isak Olsson och Isak Orajärvi, två pågar 

som skall fylla 19 under spelåret 2019,  om någon av dom inte spelat har mittfältaren Egzon Ademi ryckt in där bak.

Där människor möter människor™ 
Järnvägsgatan Hässleholm 0451-457 00
Boka bord på harrys.se

Välkommen till vår nya Gårdsbutik 
där vi bl.a erbjuder 

viltkött och hängmörat nötkött.
Svenskt närproducerat kött

Öppet: helgfri vardag 8-17 samt lördag 9-14
Mottagning av vilt dygnet runt

Tel 044-80102 / info@skanskavilt.se
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”Lugn 
och trygg,

 men också 
ambitiös 

och 
målinriktad.”

Foto: Lennart M
ånsson

Vi finns där du finns.
Välkommen till din lokala bank i Hässleholm. 

handelsbanken.se/hässleholm
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HÄSSLEHOLM

www.bgbygg.se

Reparationer – Ombyggnader 
Tillbyggnader – Murning – Gjutning 

Kakel & Klinker – Grävning 
Ritningar & Byggnadslov

www.bgbygg.se

Över 30 års erfarenhet!

0709-474701

DELUXE
Kavaj, byxa, skjorta, slips/fluga  

och näsduk. Pris från:

2200:-

ALL INCLUSIVE
Kavaj, byxa, skjorta, slips/fluga, 

 näsduk, bälte och skor. Pris från:

3200:-

HÖG TID FÖR KOSTYM

Från 3790:- Från 3598:- Från 1600:-

VI ERBJUDER KOSTYMER FRÅN:

Gallerian, 1:a Avenyen 7, HÄSSLEHOLM  I  www.jansens.se

KOSTYMPAKET
Prisvärda, välsittande kostymer i snygg 
slimmad passform till våra oslagbara 
paketpriser:

Deluxe – kostym med alla de tillbehör 
en kostym behöver. Skjorta, näsduk 
och slips eller fluga. 

All Inclusive – ett kraftigt rabatterat 
pris för dig som vi ha hela paketet. 
Kostym tillsammans med alla tillbehör 
samt bälte och skor. 

Välkommen in!

HÄSSLEHOLM

Drottninggatan 111, Hässleholm. 
Tel 0451 - 189 01

Öppettider: Mån-Fre 06.45-18.00 
Lör 09.00-13.00

SÖKER DU MÅLARE 
ELLER GOLVLÄGGARE? 

KONTAKTA OSS!

MÅLERI, GOLV- & VÅTRUMSARBETEN
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Lärcentrum Norra station finns till för dig som är skriven i Hässleholms 
kommun och som studerar på annan ort eller på distans. Hos oss kan du 
låna dator, skriva ut, scanna och kopiera. Här kan du även boka studie-
rum till grupparbeten, projektarbeten eller om du behöver en lugn miljö 
att studera i. 

Du vet väl om att du har möjlighet att skriva din tentamen hos oss 
istället för att åka hela vägen till din högskola eller universitet?

Med vårt lärcentrum blir det lite lättare att studera på distans.

Varmt 
välkom

men till 

Norra 
station

!

Norra stationsgatan 6A, Hässleholm I 0451-762010  

Studera vad du vill på hemmaplan

www.wikan.se

Lokala och närvarande
Med nya och mer ändamålsenliga lokaler kommer vi att öka vår fysiska närvaro på orten 
och på så sätt bli en ännu mer närvarande och lokal rekryteringspartner.  En fördel för våra 
kunder, men framför allt för våra medarbetare. 

Allt större på tjänstemannasidan
Vi växer på tjänstemannasidan och hjälper våra kunder med rekrytering av allt från
löneadministratör till VD och allt där emellan. Precis som tidigare hjälper vi även till med 
bemanning av personal på kollektivsidan. 

Vi vill gärna träffa er
I dagsläget har vi cirka 50 köpande kunder i Hässleholm med omnejd* och vi vill gärna komma 
i kontakt med nya. Är ni i behov av personal? 

Vi finns här för er! Kontakta Ola (044 – 590 65 13) eller Sofie (044 – 590 65 11) för att boka in 
ett möte. Läs gärna mer om oss på www.wikan.se. 

*Hässleholm, Perstorp, Tyringe, Hästveda, Sösdala, Ballingslöv, Emmaljunga, Markaryd, Osby, Älmhult, 
Örkelljunga och Bjärnum. 

Hej! Vi vill passa på att berätta att vi byter
lokal i Hässleholm. Från och med nu hittar ni 
oss på Andra Avenyn 3.

Vi är Wikan Personal i ert område:

Ola
044 5906513

Sofie
044 5906511

Kristoffer
044 5906508

Johanna 
044 5906502

Andreas
044 5906507

Jennie
044 5906505

Pernilla
044 5906514

Sara
044 5906512

Ta kontakt med Din Sydvedare för information.
Distrikt Hässleholm • Distrikt Älmhult
Vx: 010-46 38 000

Gallring är friskvård för skogen!

Tid är viktigt.
Tillgänglighet är nödvändigt.
Att ha någon som lyssnar 
och ger råd -är avgörande!
Välkommen till Sparbanken Göinge.
www.sparbankengöinge.se
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VI TACKAR VÅRA
NÄTVERKS-
MEDLEMMAR

ADIDAS

ALDE INTERNATIONAL

AVT TRANSPORT

BALLINGSLÖV

BERGKVARA BUSS

BILCENTRUM

BMS

CARLSONS ISOLERING

CITYGROSS

COOP EXTRA

EXAKTA CREATIVE

FASAB

FINJA

FLEXILAST

FRANSSONS BYGG

HANDELSBANKEN

HIBAB

HNB AB

HÄSSLEHEM

HÄSSLEHOLM MILJÖ 

ICA KVANTUM

ICA MAXI

INTERSPORT

JINERT

JSB - JOHN SVENSSON BYGG

KLINGSTRÖMS PLÅT

LEVINS GRUPPEN

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

MAGNUSSONS PRESENT

MELLBY GÅRD

NEWMANBIL

NORRA SKÅNE

OPTIMERA 

PIZZERIA TORINO

PMR TELECENTER

SPARBANKEN GÖINGE

SPARBANKEN SKÅNE

STATT

STOBY

SVENSK UPPDRAGSUTBILDNING

SWEBEND

SYDVED

TEXT & REKLAM

TRANSNAVAL

VINSLÖVS FRITIDSCENTER

WIKAN PERSONAL

FRÅN EN ALTAN   TILL 100 MILJONER

-De första två åren var jag ensam, men sen växte 

vi ganska snabbt och vi blev fler och fler. Vi fick 

monteringsjobb, mycket i Göteborg, men även i 

Karlstad och Stockholm. Det var montering av i 

första hand Modulenthus, men även andra hus 

inom Hjältevadskoncernen, berättar Tony.

-Det var ganska slitsamt, jag låg ute från mån-

dag till torsdag och sedan skulle man hinna pla-

nera jobben för gubbarna på hemmaplan under 

helgen...

Sen kom byggkrisen 2008 och då ändrades in-

riktningen och Franssons Bygg satsade mer in 

sig på hemmamarknaden.

-Idag har vi ramavtal med bland annat HSB och 

Riksbyggen och vi gör väldigt mycket åt kom-

munen.

Tak-fönster-stambyten

För gemene man är Franssons Bygg mest känt 

för takbyte, fönsterbyte och stambyte och job-

ben till privatpersoner är många.

-Jo, vi gör många jobb åt villaägare, men de 

största pågående jobben just nu är att vi reno-

verar de så kallade Stockholmshusen på Kulla-

gatan och så håller vi på med hundra lägenheter 

i Perstorp. Det är ett av de största jobben i före-

tagets historia, berättar Tony.

Heltäckande

Med åren har Tony köpt upp en del andra före-

tag och är nu i princip heltäckande inom bygg-

branschen:

• Franssons Bygg grundades 1999 och har idag 

30-talet anställda och en omsättning på 66 mil-

joner kronor.

• Klingströms Plåt grundades redan 1907 och 

detta anrika företag köpte Tony upp 2007, året 

då företaget firade 100-årsjubileum. Fem an-

ställda och en omsättning på 7 miljoner kronor.

• Stjernmåleri grundades 1998 av välkände 

Peter Stjernberg och Tony tog över 2018, här 

jobbar tio man och omsättningen är 10 miljoner 

kronor.

• Happy Homes, eller Färg & Miljö, som före-

taget hette när det grundades 1999 av Mats 

Hansson, köptes upp 2016 och detta företag 

driver Tony ihop med Mattias Modén, fem an-

ställda och 15 miljoner kronor i omsättning. 

Happy Homes är en välsorterad färgbutik, färg, 

golv, tapeter, kakel.

100 miljoner

Totalt omsätter Tonys företag nästan 100 miljo-

ner och för två år sedan flyttades företaget från 

Hästveda till Hässleholm, då man flyttade in i 

en nybyggd fastighet mellan Stoby och Häss-

leholm.

De här företagsförvärven gör att Franssons 

Bygg inte bara bygger, de kan plåta, måla, kakla 

och utföra totalentreprenad på såväl stora som 

små projekt.

-Ja, vi kan ta på oss totalentreprenaden vid ny-

byggen, givetvis är det en styrka när man kon-

kurrerar om de större jobben, menar Tony.

Hästveda IF

Tony som är född i Osby, men uppvuxen i Häst-

veda, har alltid idrottat.

-Jag började spela fotboll i Hästveda IF som li-

ten knatte, fortsatte upp i A-laget där jag prova-

de på spel på alla platser i laget utom målvakt, 

för det mesta spelade jag mittback.

Efter spelarkarriären tog Tony hand om ordfö-

randeklubban, så det är ingen överdrift att säga 

att Tony är en stor profil inom Hästveda-idrotten.

Varför sponsrar du IFK?

-Det finns två anledningar, dels hoppas jag att 

IFK skall få ihop ett bra lag och kunna avance-

ra i seriesystemet och så småningom tillhöra 

Svensk Elitfotboll.

-Och dels för att IFK tar hand om så många ung-

domar som får en meningsfylld fritid och slipper 

driva runt på stan. Alla vet vi hur mycket det kos-

tar samhället om några hamnar snett i livet.

Sen har ju Hästveda IF fostrat många bra spe-

lare som gått över tillI FK och ibland har IFK-are 

valt att varva ner i Hästveda IF.

Listan på Hästveda-fostrade spelare som gått 

över till de gulsvartrandiga är lång;

• Nuvarande tränaren i Helsingborgs IF, Per-Ola 

Ljung, gick via IFK till Helsingborg, där han hade 

en lång och framgångsrik tränarkarriär.

• Christian Örn, kom samtidigt med Ljung till IFK 

där han hade en lång fin karriär med många års 

spel i näst högsta serien och med allsvenska 

kvalet som höjdpunkt.

• Karim Kange, en oerhört lovande spelare som 

hade tagit en plats om inte skadorna hade satt 

stopp.

• Håkan Persson, kom till IFK i början av 80-ta-

let, men valde efter något år att återvända till 

Hästveda.

• Jonathan Brodén, kom i tidiga tonåren till 

IFK och nådde A-laget, men även här hindrade 

skador Jonathan för att få det stora genombrot-

tet.

Döttrarna lirar

Tony och hans hustru Linda har två döttrar, Moa 

och Ebba, som tidigare har lirat fotboll i Häst-

veda IF, nu spelar Noa i Osby och Ebba i FC 

Hessleholm. Familjen bor numera i huvudorten 

Hässleholm.

-Ja, vi bor vid Finjasjön och vi trivs alldeles ut-

märkt i Hässleholm, avslutar den framgångsrike 

49-årige företagaren.

Lennart Månsson

LOGO

Typsnitt (inkl brödtext på brevpapper och visitkort): Gotham 

SVART med SYMBOL PMS 229

SVART med SYMBOL CMYK (PMS 229) SVART 

SVART  med SYMBOL 30% SVART

En altan i Vankiva!

Det var Tony Franssons första uppdrag när han 1999 startade 

det numera så väletablerade och framgångsrika Franssons 

Bygg. Den då 29-årige Tony tyckte det var dags att starta eget 

och kunde knappast drömma om den explosionsartade ut-

vecklingen som skett under de gångna tjugo åren.
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FRÅN EN ALTAN   TILL 100 MILJONER
Foto: Lennart M

ånsson

Vretmaskin är er självklara 
leverantör av utrustning för 
rörinspektion, läcksökning, 
spol & sug samt schaktfri 

rörinstallation.

Tel: 0451-102 60
www.vretmaskin.se
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Lör 6/4 14.00 IFK Berga-IFK

Lör 13/4 14.00 IFK-Räppe GOIF

Fre 19/4 13.00 Älmeboda/Linneryd-IFK

Lör 27/4 14.00 IFK-Österlens FF

Ons 1/5 15.00 Dalstorps IF-IFK

Sön 12/5 13.30 IFK-Hässleholms IF

Lör 18/5 14.00 FK Karlskrona-IFK

Fre 24/5 19.00 IFK-Asarums IF

Tor 30/5 13.00 Nässjö FF-IFK

Jonas & Chadie i IFK

Sön 2/6 17.00 IFK-Husqvarna FF

Lör 8/6 14.00 Råslätts SK-IFK

Lör 15/6 14.00 IFK-IFÖ Bromölla

Ons 19/6 19.00 IFK-Nosaby IF

Lör 29/6 16.00 Räppe GOIF-IFK

Lör 6/7 16.00 IFK-IFK Berga

Lör 3/8 16.00 IFK-Älmeboda/Linneryd

Lör 10/8 16.00 Österlen FF-IFK

Lör  17/8 14.00 IFK-Dalstorp

Tor 22/8 19.00 Hässleholms IF-IFK

Lör  31/8 14.00 IFK-FK Karlskrona

Lör 7/9 15.00 Asarum IF-IFK

Lör 14/9 14.00 Husqvarna FF-IFK

Lör  21/9 14.00 IFK-Nässjö FF

Lör 28/9 14.00 Nosaby IF-IFK

Lör 5/10 14.00 IFÖ Bromölla-IFK

Lör 12/10 14.00 IFK-Råslätts SK

Välkomna till Österås!

I sitt senaste tränarjobb hade Jonas 
Jönsson nära till jobbet. Det är väl un-
gefär en lång utspark ifrån hemmet i 
Malmöstadsdelen Slottsstaden till Lilla 
Torgs hemmaplan vid Mariedal. Nästan 
detsamma gällde för hans assisterande 
Chadie Hotait. Okay, avståndet mellan 
Värnhem i Malmö och Mariedalspla-
nen är längre men det tar inte mer än 
cirka tio minuter.

Nu har det båda lämnat Malmöklubben för att 

ge sig ut på en ny fotbollsresa både bildligt och 

bokstavligt. De båda har tagit över IFK Häss-

leholm och det innebär långpendlande. Det är 

dock inget som skrämmer någon av dem.

– Vi tar tåget till Hässleholm och det är det skö-

naste jag upplevt, säger Jonas Jönsson-

Chadie Hotait instämmer:

– Det är en underbar känsla. Enda stunden på 

dagen man kan koppla av, säger han.

Jag träffar de båda en solig söndag i slutet av 

mars. Givetvis i Malmö. På ett fik vid Södertull 

med utsikt över kanalen.

Skador satte stopp

Båda har en del gemensamt – och givetvis en 

del som skiljer. De fick avbryta sina aktiva kar-

riärer tvärt på grund av skador. Dock sysslade 

man med olika idrotter: Jonas spelade fotboll, 

Chadie höll på med tresteg.

Jonas spelade först i Husie och därefter i Lilla 

Torg innan det blev ett abrupt stopp.

– Jag krossade menisken. Gjorde försök att 

komma tillbaka men det gick till slut inte. Knät 

svullnade upp och jag kunde inte spela. Under 

rehabperioden frågade jag om jag kunde ingå i 

Lilla Torgs ledarstab, säger han.

Jonas hade då siktet inställt på en tränarkarriär 

och började utbilda sig.

Lilla Torg

– Ett år senare slutade Lilla Torgs tränare och 

fick chansen att ta över, säger Jonas.

Resultatet blev bra. Lilla Torg vann division 5 

2017 och slutade femma i division 4 2018.

Trestegshopparen Chadie hade en lite annor-

lunda väg till fotbollen.

Målvaktstränare

– Kom in i friidrotten via skolan men har alltid 

älskat fotboll och spelade mycket hemma på 

gården. När skadan kom och jag la av sökte jag 

mig till fotbollen. Genom en kompis som ung-

domstränare i Lilla Torg kom jag in i klubben, 

säger Chadie, som utbildade sig till målvakts-

tränare.

Trots att båda jobbar heltid i Malmö är det ing-

et problem att hinna med de fyra träningarna i 

veckan. Dessutom tränar både Jonas och Cha-

die på egen hand. Jonas spelar squash medan 

Chadie svettas på gym.

Jonas Jönsson är jurist- och ekonomiutbildad 

och jobbar på B&Å Hyrmaskiner medan Chadie 

Hotait är lärare i religion och historia på en sko-

la i Västra hamnen och det innebär arbetstider 

kl 8–15.

Jonas förankrade hos sin företagsledning be-

slutet att ta över tränarrollen i IFK Hässleholm.

– Det var självklart. Chefen befann sig i USA 

men hälsade att jag inte fick missa chansen 

och att jag själv fick sköta mina arbetstider och 

se till att jag slutar tidigare på träningsdagarna, 

säger Jonas.

Jonas föredrar en fotboll som är passningsori-

enterad och spelas via mittfältet men påpekar 

att det måste förekomma en del variation i spe-

let annars blir laget för lättläst.

Ordning och reda

– Jag är för ordning och reda så jag kommer 

varje dag vara först i omklädningsrummet och 

sist därifrån, säger han.

Så han tyckte inte det var det minsta konstigt 

när förbundskapten Janne Andersson efter 

VM-kvalmatchen mot Italien 2017 städade upp 

efter spelarna i omklädningsrummet.

– Nej, det blev oerhört uppmärksammat men 

jag tyckte det var en självklarhet att man snyg-

gar till efter sig, säger Jonas.

Jonas anser det har funkat bra med den nya 

spelargruppen och tycker att man tagit det steg 

man skulle ta.

Fin försäsong

– Sedan är det ju ett stort fotbollsintresse i 

Hässleholm. Det blev jag påmind när vi spela-

de årets första träningsmatch mot Hässleholms 

IF. Trots att det var tidigt på året var 250–300 

åskådare på plats, säger Jonas.

På det stora hela har det gått bra i vårens trä-

ningsmatcher, det är endast i en av matcherna 

som IFK inte hängt med, det var mot div. l-laget 

Lunds BK där vi förlorade nere i Lund.

– I matchen mot Lund märkte vi att vi har en del 

till att jobba med. Lund var klart bättre, säger 

Jonas.

4-0 mot Olympic

På det fram till den 24 mars spelade tränings-

matcherna har IFK förutom två förluster vunnit 

fyra samt spelat en oavgjord.

I den senaste mot Malmölaget Olympic blev 

det en klar 4–0-seger.

En träningsmatch återstår före seriestarten: 

borta mot Eskilminne.

Truppen består av 20 spelare – de flesta föd-

da sent 1990-tal, sex är födda 2000 och två är 

födda 2001.

– Det ser bra ut. Vi har bra konkurrens om plat-

serna och alla är skadefria, säger Jonas.

Hur ser då målsättningen ut för säsongen?

– Beteendemålen – det vi står för har vi levt upp 

till. Det vill säga att visa glädje, sammanhållning, 

ha ordning och reda samt att kunna påverka, 

säger Jonas.

Och det sportsliga?

Där blir Jonas Jönsson lite mer defensiv:

– Det ska bli stimulerande och jag ska göra allt 

för att IFK ska bli ett topplag i år, säger han och 

konstaterar att föreningen har ”Vision Superett-

an 2022”.

Själv har han och Chadie treårskontrakt så de 

nya, unga tränarparet har fått möjlighet att skri-

va ett nytt kapitel i den anrika Hässleholmsklub-

bens 114-åriga historia.

Lasse Wahlund

Jonas Jönsson

Chadie Hotait
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Philip Bengtsson 23 år
Studerande, IFK Osby

Egzon Ademi 25 år
Lagerarbetare, Egen produkt

Mohammed Hamdan 22
Studerande, Kristianstad FC

Nikola Zivanovic 23 år
Försäkr-tjänsteman, Lilla Torg

Jonas Jönsson 27 år
Tränare

Carl Mujaguzi 19 år
Studerande, Egen produkt

Patrick Osiako 32 år
Lagerarbetare, Tusker FC

Mustafa Owaid 18 år
Studerande, Hässleholms IF

Derrick Dixon 21 år
Elevass., Kristianstads BOIS

Waed Shaif 18 år
Studerande, Älmhults IF

Chadie Hotait 29 år
Tränare

Lucas Johnsson 17 år
Studerande, Egen produkt

Mattias Jönsson 24 år
Fritidspedagog, Lilla Torg

Abelto Ikose 23 år
Studerande, Anundsjö

Simon Henningsson 25 
Idrottsinstruktör, Köpingebro

Carl Lundahl Persson 18

Studerande, Egen produkt

Stefan Nilsson

Lagledare

Mike Andrew 26 år 
Snickare, Bayelsa United

Theo Ekström 19 år
Studerande, Egen produkt

Alexander Nilsson 21 år
Lagerarbetare, Egen produkt

Isak Olsson 18 år
Studerande, Vittsjö GIK

Isak Orajärvi 19 år
Studerande, Egen produkt

Elliott Nilsson 18 år
Studerande, Egen produkt

IFK  2019

Foto: Lennart M
ånsson

Bakre raden från vänster: Chadie Hotait (ass. Trän.), Patrick Osiako, Mike Andrew, Carl Mujaguzi, Derrick Dixon, Jonas Jönsson (tränare).

Mellanraden från vänster: Waed Shaif, Isak Olsson, Nikola Zivanovic, Isak Orajärvi, Theo Ekström, Mohammed Hamdan, Lucas Johnsson, Mustafa Owaid.

Främre raden från vänster: Mattias Jönsson, Philip Bengtsson, Carl Lundahl Persson, Simon Henningsson (lagkapten), Alexander Nilsson, Elliot Nilsson, Egzon Ademi.
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Alexander Nilsson och Carl Lundahl Persson har alternerat och imponerat 

i mål.

En trebackslinje med lagkapten Simon Henningsson (94) och med en Isak 

vid var sin sida, Isak Olsson (00) och Isak Orajärvi (00) – och mittfältaren 

Egzon Ademi (93) som ibland tagit steget ner – och nye Derrick Dixon är 

ett annat alternativ längst bak. Isak Olsson kom in i A-laget redan för två år 

sedan, Isak Orajärvi har kommit in i vår och imponerat stort.

På kanterna har veteranen Philip Bengtsson (23) och unge Mustafa Owaid 

(01) stormat fram.

Innermittfältet styrs av ex-allsvenske Patrick Osiako (87), som kämpar om 

platserna med Mattias Jönsson (95), Abelto Ikose ((96) – och så då Carl 

Mujaguzi (00), som imponerat mest.

Längst fram Lucas Johnsson, Mike Andrew, Theo Ekström, Elliot Nilsson 

och Mohammed Hamdan stormat fram och de senaste matcherna har 

Waed Shaif och Nikola Zivannovic börjat konkurrera efter skadefrånvaro.

Precis bakom A-truppen finns många unga som knackar på A-lagsporten 

och några har redan tränat och spelat en del med A-laget, bland annat 

Victor Holmberg (02), som smekte in ett vackert mål när han kom in sista 

halvtimman mot Gnosjö.

Unga IFK har gjort många bra insatser och tagit skalper som Kristianstads 

FC, IS Halmia och BK Olympic. Vi har fått se massor med läckra mål och 

det allra vackraste var när Philip Bengtsson stormade fram på högerkanten 

och smekte in ett inlägg och där inne i straffområdet språngnickade Theo 

Ekström in 2-0 mot BK Olympic. I första träningsmatchen mot Åstorp gjorde 

nye Nikola Zivanovic två mål och ett av dom rundade han elegant målvak-

ten. Mohammed Hamdan har gjort några fina mål, bland annat ett när han 

mötte en lång lyra inne i straffområdet och på volley dundrade in bollen i 

mål. Mike Andrew är som vanligt farlig och gjorde ett vackert segermål mot 

IS Halmia.

I nya sevärda IFK finns fart och fläkt, det går undag när de gulsvartrandiga 

anfaller.

NYA, UNGA IFK HAR IMPONERAT I VÅR

Philip Bengtsson gör mål bakom förre lagkamraten Adam Larsson, Hässleholms IF Elliot Nilsson volleyskjuter Isak Orajärvi har tagit plats i A-laget

Ungdomarna Carl Mujaguzi och Waed Shaif

advokat Lars Blad
advokat Niclas Larsson • advokat Ylva Öhrström

Notarius Publicus

Tel: 0451 - 140 40  • Frykholmsgatan 8A 281 31 Hässleholm
www. stjernadvokat.se • stjernadvokat@ stjernadvokat.se

Mohammed Hamdan rundar BK Olympics målvakt
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vid var sin sida, Isak Olsson (00) och Isak Orajärvi (00) – och mittfältaren 

Egzon Ademi (93) som ibland tagit steget ner – och nye Derrick Dixon är 

ett annat alternativ längst bak. Isak Olsson kom in i A-laget redan för två år 

sedan, Isak Orajärvi har kommit in i vår och imponerat stort.

På kanterna har veteranen Philip Bengtsson (23) och unge Mustafa Owaid 

(01) stormat fram.

Innermittfältet styrs av ex-allsvenske Patrick Osiako (87), som kämpar om 

platserna med Mattias Jönsson (95), Abelto Ikose ((96) – och så då Carl 

Mujaguzi (00), som imponerat mest.

Längst fram Lucas Johnsson, Mike Andrew, Theo Ekström, Elliot Nilsson 

och Mohammed Hamdan stormat fram och de senaste matcherna har 

Waed Shaif och Nikola Zivannovic börjat konkurrera efter skadefrånvaro.

Precis bakom A-truppen finns många unga som knackar på A-lagsporten 

och några har redan tränat och spelat en del med A-laget, bland annat 

Victor Holmberg (02), som smekte in ett vackert mål när han kom in sista 

halvtimman mot Gnosjö.

Unga IFK har gjort många bra insatser och tagit skalper som Kristianstads 

FC, IS Halmia och BK Olympic. Vi har fått se massor med läckra mål och 

det allra vackraste var när Philip Bengtsson stormade fram på högerkanten 

och smekte in ett inlägg och där inne i straffområdet språngnickade Theo 

Ekström in 2-0 mot BK Olympic. I första träningsmatchen mot Åstorp gjorde 

nye Nikola Zivanovic två mål och ett av dom rundade han elegant målvak-

ten. Mohammed Hamdan har gjort några fina mål, bland annat ett när han 

mötte en lång lyra inne i straffområdet och på volley dundrade in bollen i 

mål. Mike Andrew är som vanligt farlig och gjorde ett vackert segermål mot 

IS Halmia.

I nya sevärda IFK finns fart och fläkt, det går undag när de gulsvartrandiga 

anfaller.

NYA, UNGA IFK HAR IMPONERAT I VÅR

Isak Orajärvi har tagit plats i A-laget Carl Mujaguzi en av de unga Lucas Johnsson balanserar på linjen Nicola Zivanovic rundar Åstorps målvakt och gör ett av två mål på nordvästskåningarna

Foto: Lennart M
ånsson

Söker ni framtidens kontor?

HIBAB bygger miljösmarta

lokaler på Norra station

Inflyttningsklart våren 2021

Bild: SWECO

Jubel efter drömmålet. Theo Ekström har, liggande i luften, språngnickat in Philip Bengtssons inlägg mot BK Olympic. Årets mål så här långt!  
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Rockskola, dans, teater, 

eller digital bildredigering. 

Vad vill du lära?
Besök vår hemsida och 

anmäl dig idag!

www.abfskanenordost.se
0451-49010

Arbetarnas Bildningsförbund

www.niba.sewww.niba.sewww.niba.se

ÖPPET
MÅNDAG - FREDAG   08.00 - 17.00

Passersystem – Larm – Lås – Aluminiumdörrar, dörrautomatik
Majorsgatan 3 · Hässleholm

HAMBURGERMENY

 

Västertorg 2, Hässleholm
(vid Stora Rondellen)

Tel .  0451- 819 64
pizzeriatorinohassleholm.se

Kvalitetspizzor,
Kebab, Sallader,

Hamburger, 
Bakad potatis, Pizza,

Sandwich, 
Pasta, A la Carte

med ny 
smaksättning.

&
För en lycklig och
kvalitetsmedveten

mage

Efter 15 stämplar bjuder vi på pizza

OBS! 

Det går inte att överföra 

stämplar från annan lista. Tel. 0451-819 64

Öppettider:

Mån – sönd 
11–22

Lunch 70:- 
Ingår pizza sallad, läsk, kaffe mellan

 kl 11.00 – 14.00

Pizza 1 – 77 
Pasta och Sallad

A la Carte - Rullerätter
Tallrikrätter

pizzeriatorinohassleholm.se

 A LA CARTE 80:-

 SCHITZEL, pommes frites, grönsaker, 
 bearnaisesås,
 RöDSPÄTTA, pommes frites, grönsaker, 
 remuladsås
 LöVBIFF, pommes frites, grönsaker, 
  bearnaisee sås
 KYCKLING FILÉ, pommes frites, grönsaker, 
 bearnaisesås
 GRILLBIFF, pommes frites, grönsaker, 
 bearnaisesås

 PASTARÄTTER (med hembakt bröd) 75:-

SPAGETTI BOLOGNESE, spagetti, köttfärssås,
 tomatsås, parmesanost

CARBONARA, spagetti, lök, strimlat bacon, äggula
 svartpeppar, grädde, parmesanost

VEGETARISK, färska champinjoner, lök, färsk
 paprika, sparris, kronärtskocka, grädde, 
 parmesanost

BIRKASTAN, oxfi le, färsk paprika, 
 färska champinjoner, grädde, parmesanost

INDIANA, kycking, färska champinjoner, färsk
 paprika, curry, grädde, tomatsås, parmesanost

CARPACCIO, broccoli, oxfi lé, tomatsås,  
 pressad vitlök, grädde, parmesanost

EKMYRAN, broccoli, fl äskfi lé, tomatsås, grädde, 
 parmesanost
LASANGE AL FORNO, husets hemlagade 
 lasagne med ost

 EXTRA PÅLÄGG

Oxfi lé, fl äskfi lé, kyckling, kebabkött, 
skaldjur, mozzarella, bacon 15:-

övrigt                       5:-,   10:-

Burk såser, små  10:- 
Stor  15:-

Glutenfri botten  +30:-

Barnstorlek  – 5:-

Extra pizzasallad  +10:-

Stor pommes 40:-

Mellan pommes 25:-

Pommes på pizza 15:-

Servering +5:-

öVRIGA TILLÄGG

Delad Pizza tillkommer  10:-

Servering vanlig Pizza   5:-

Servering familjepizza  30:-

2 olika pizzor i en vanlig pizza 
tillkommer   10:-

2 olika pizzor i en familjepizza 
tillkommer   20:-

RULLERÄTTER 70:-
 Alla rullerätter innehåller: hembakat tunnbröd,
 isbergsallad, lök, tomat, gurka, feferoni, valfri sås

 KEBAB (Gyros) eller NöTKöTT

 KYCKLING

 FALAFEL

 SKINKA

 RÄKOR

 TONFISK

 TACO RULLE, ost, taco, köttfärs, jalapeno, tacosås

 TACO KEBAB RULLE, kebabkött, ost, 
  tacosås, tacoköttfärs 80:-

 VEGETARISK RULLE, färska champinjoner, 
 färsk paprika, majs 70:-

 KEBAB POMMES RULLE 85:-

TALLRIK RÄTTER (med pommes eller ris) 70:-
 Innehåller: 
 isbergsallad, gurka, tomat, lök, feferoni, valfri sås

 KEBAB (gyros) eller NöTKöTT

 KYCKLING

 FALAFEL

 MIX (kebabkött och kyckling blandad)  85:-

KEBAB o KYCKLING o FALAFEL 
I PITABRöD 65:-
 Innehåller: isbergsallad, tomat, gurka, lök, feferoni,

 hembakat pitabröd, valfri sås

KEBAB o KYCKLING o FALAFEL   70:-
ISTANBUL 

 Innehåller: hembakat skuret bröd, isbergsallad, lök,
 tomat, gurka, feferoni, valfri sås

SALLADER med hembakat bröd 70:-
 Alla sallader innehåller: 
 isbergsallad, tomat, gurka, och valfri sås
 Välj bland följande såser till sallader:
 Mild-, stark-, vitlök-, rhode Island- eller tzatziki sås

 OST o SKINKA SALLAD, ost, skinka, ägg

 RÄKSALLAD, räkor, sparris, ananas, citron, ägg, ost

 MIXSALLAD, skinka, räkor, tonfi sk, ananas, ost

 KEBABSALLAD, kebabkött, lök, feferoni

 KYCKLINGSALLAD, färska champinjoner, kyckling,
  majs, färsk paprika, oliver ost

 TONFISKSALLAD, tonfi sk, lök, oliver, färsk paprika,
 citron, ägg, ost

 GREKISKSALLAD, fetaost, färsk paprika, lök, 
 oliver, feferoni

 HAWAISALLAD, skinka, räkor, ananas, ägg ost

 CRABFISCH SALLAD, krabba, räkor, ägg, citron, ost

 VÄSTKUST SALLAD, räkor, musslor, sparris, citron,
 ost, färsk paprika

 VEGETARISK SALLAD, färska champinjoner, 
 färsk paprika, lök, oliver, ost, majs, ananas, sparris,
 kronärtskocka

 PARMASALLAD, parmaskinka, lök, oliver, 
 soltorkad, soltorkad tomat, räkor, pizzaost 80:-

 AVOCADOSALLAD, skinka, räkor, avocado, 
 ägg, ost, citron 80:-

 BLANDAD SALLAD, tonfi sk, kebab, 
 ost, skinka  85:-

 CESARSALLAD, lufttorkad skinka, sallad, 
 ost, färsk paprika, majs  85:-

 SALLAD med pasta +5:-

 90 g 150 g 200 g

Hamburgare 40:- 45:- 50:-
Hamburgertallrik 50:- 60:- 65:-
med strips, lök, isbergsallad, 
bröd, ketchup, dressing

 Extra pålägg:
 Bacon 10:-
 Ost  10:-

 Mexicanhot jalapeno+tacosås 10:-

BAKAD POTATIS 70;-
All bakad potatis innehåller: isbergsallad, tomat, 
gurka, majs, ananas, valfri sås 

  KEBAB (GYROS) eller NöTKöTT

  RÄKOR

  KYCKLING

  TONFISK

  SKINKA

  VEGETARISK    

OBS! 
Har du allergi kontakta vår personal!!!

   HÄSSLEHOLM - TYRINGE  
VINSLÖV-ÖNNESTAD

0451-38 18 70 · 044-853 00

S. Kringelvägen  Hässleholm
Tel. 0451- 468 40

Hjulinställningar  •  Balanseringar
Riktning av aluminiumfälgar  •  Service Släp uthyres!

Delbetala genom GE Money Bank!

KVALITETSMAT FRÅN FOOD4YOU

Företaget med Resurser

Eslöv 0413-682 00 Hässleholm 0451 84 650 Hörby 0415-130 70
www.flexilast.se   |   info@flexilast.se

Vi satsar på Hässleholm med omnejd!

Avfallscontainrar – Budservice – Kranbilkörning

Maskintransporter – Lastväxlarekipage

Försäljning av: Sand – Grus – Singel – Makadam – Storsäckar

Gilla oss på Facebook!

0451-38 46 67 · www.flexilast.se
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0451- 140 10, Sven Brendheden 070- 56 81 153

I HÄSSLEHOLM

NU EXPANDERAR VI
ÄNGDALAVÄGEN 5

OCH SKRÄDDARSYR
LOKAL EFTER DINA BEHOV,

VAR MED FRÅN BÖRJAN!

VID INTRESSE RING:

070-8280554

PERFEKT LÄGE I HÄSSLEHOLM • MODERNT • YTEFFEKTIVT • KLIMATSMARTPERFEKT LÄGE I HÄSSLEHOLM • MODERNT • YTEFFEKTIVT • KLIMATSMART

Iris Blommor
Hässleholm

Nytorget 1, 281 38 Hässleholm.  Tel: 0451-102 17

Hässleholms 
kommun

Behöver du komplettera gymnasiekurser eller
är du ny�ken på yrkesutbildning?

Flexvux är Hässleholms kommunala vuxenutbildning och erbjuder
ett brett utbud av kurser och yrkesutbildningar på gymnasial nivå.
Du kan välja att läsa upp ämnen för att bli behörig till vidare studier
eller öka dina chanser att komma in på arbetsmarknaden genom en
yrkesutbildning.

Du kan kombinera kurser efter egna önskemål vilket innebär att du
kan blanda kurser för heltids- eller deltidsstudier. Du väljer själv den
studieform som passar dig.

Gå in på www.�exvux.nu och läs mer.

Restaurang
Kommendörsgatan 15, Hässleholm
(vid golfbanan)

Mån - Fre 07.00 - 15.00

FRUKOSTBUFFÉ 07.00-10.00

LUNCHBUFFÉ 
MED KAK- OCH TÅRTBUFFÉ

BRUNCH 09.00 - 15.00
Lördag & Söndag samt helgdagar
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Vi har allt du behöver till din trädgård! 
Trädgårdsredskap, gräsfrö, gödning, medel mot mossa, sorkfällor m.m. Vi har även ett 

stort sortiment på VVS, kranar, slang och kopplingar till konkurrenskraftiga priser. 

Gör ett besök i vår butik – det lönar sig!

AB Bröderna Lantz Spannmålsaffär · Vankiva 2510 · 28195 VANKIVA · Tel: 0451-190 90 · E-post: info@brlantz.se · www. brlantz.se

OMRÅDESSKYDD FÖR
BYGGNADER • DJUR • MARK • EGENDOM 

www.transnaval.se

INSKRIVNING 
för pojkar födda 2010-2014,
 lördagen 13/4 10.00-11.30 
i IFK:s klubbstuga, Österås. 

SPELA  FOTBOLL  I  IFK       

Alla får en IFK-tröja - och såväl barnen 
som föräldrarna får fri entré till IFK:s 
premiär samma dag kl. 14.00 mot Räppe Goif.
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UNGDOMS-
SIDOR 21-27

Foto: Lennart M
ånsson

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

– Vi stöder ungdomen

Vilken räddning
Titta på Ludvig Åströms underbara 
enhandsräddning. Ludvig spelar i IFK 
Hässleholms pojkar födda 2007. Läs om IFK:s 
ungdomar på denna och de sex närmaste 
sidorna, om hur de olika lagen nått framgångar i 
olika cuper under vintern, hur de yngsta, pojkar 
födda 2013, tar sina första stapplande steg mot 
en eventuell fotbollskarriär. Om Sportlovscupen, 
som arrangeras av IFK under sportlovsveckan 
i februari, om juniorerna som nu skall spela i 
juniorallsvenskan division 1.
IFK har också Bollkul för de allra minsta och idag 
lördag 13/4, är det inskrivning för pojkar födda 
2010-2014 i IFK:s svarta klubbstuga på Österås.

Vill du börja spela fotboll i IFK så ringer du Ken 
Linde 0708/921161.
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NOLLSEXORNA
Våra duktiga 06:or åkte till LF Cup Elite i Tipshallen i Växjö, en cup med meriterat motstånd som hemmalaget 
Östers IF, Jönköpings Södra, Halmstads BK och Kalmar FF. Efter tre dagar stod IFK som segrare efter semifinal-
seger mot Halmstads BK och finalseger mot allsvenska Kalmar FF, en rejäl fjäder i hatten för Mange Jönssons 
pågar och nu hör många cuparrangörer av sig. Det gäller att sålla, en cup som man tackar ja till är Fotboll24 
Invitational 2019 i Katrineholm, där Östersund och Hammarby redan tackat ja. Endast 16 lag är inbjudna.

Målvakten rensar

Foto: Lennart M
ånsson

HNB AB
Vinslöv

Kent-Olle Johansson

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

Två IFK-are 
i All-Star-
teamet

Taktik i pausen Jacob Ewerlöf

Gustav Månsson Noah Flink
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TRETTORNA
När det var dags för inskrivning av nya små lirare ifjol våras hade vi tur att flera duktiga föräldrar anmälde sig 
som ledare och nu har pojkarna födda 2013 kämpat i ett år i IFK och man ser att dom tar stora steg och kan re-
dan kicka fint med bollen även om många övningarna i Läredaskolans gympasal är väldigt mycket lek. Men 
det är inte bara lek, det är också teknikträning och sedan blir det spel med pojkarna uppdelade i smågrupper 
och man ser hur dom trivs – och snart är det dags för träning på riktigt gräs, då släpps kalvarna på grönbete.

Ludvig Hägneryd, tungan rätt i mun

Pappa tröstar

Malte Nilsson, vilken balans

Rio Martinsson

Felix Hermansson

Foto: Lennart M
ånsson

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

WRE
Wetterströms Rostskyddsentreprenad

Påbrovägen 18 · 281 46 TORMESTORP

Telefon 0451-186 08 · Mobil 0708-11 86 08 · E-post bosse@wre.se
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VI LEVERERAR FÄRG FÖR PROFFS!
› Rostskydd
› Industrigolv
› Möbelindustri
› Husindustri
› Yrkesmåleri

› Färg för maskiner 
› Färg för fordon
› Färg för hus, tak & fasad
› Färg för industri & lantbruk
› Sprayfärg

stoby.se/industrifarg

Stoby Industrifärg, Okvägen 6, 281 51 Hässleholm, 0451-38 85 30, industri@stoby.se

SPORTLOVSCUPEN
Som traditionen bjuder har IFK Hässleholm som vanligt arrangerat Sportlovscupen i Qpoolen. Alla barn som 
inte åker på sportlov kunde representera sin klass och skola och lira fotboll i den populära cupen som ar-
rangerats av IFK sedan 25 år tillbaka. Blir man hungrig eller sugen på nå´t gott så står gubbarna i Gamla IFK i 
kiosken i entréhallen. Turneringen pågår hela veckan, olika klasser varje dag.

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR
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www.stoby.se

Halmstad | Hässleholm | Kristianstad | Lund

Jubileums-
erbjudande!

Jubileums-
erbjudande!

VÄRDE CA
50.000KR

JUBILEUMSVAROR FRÅN 
SIEMENS INGÅR NÄR 

NI KÖPER KÖK!*

Jubileumserbjudandet gäller t.om. 31 maj och kan ej kombineras med andra erbjudanden. * Ingår vid köp av kök och bänkskivor till ett värde av minst 100.000KR.

Häll ED677FSB1E, Ugn HB478GCB0S, Diskmaskin SN836X00ME, Micro BF425LMB0

www.stoby.se

TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

NOLLFEMMORNA
Pojkar födda 2005 har haft en intensiv vinter, förutom innecuper har man spelat Vintercupen mot Bromölla, 
Wä och Kristianstads FC, finaldagar 6-19 april. I DM har IFK avancerat till vidare spel, bland annat besegrade 
IFK klassiska Högaborgs BK med 18-0. Fredrik Ahlgrens pågar är en stor grupp med 26 grabbar och i år blir det 
spel dels i Skånes P14-serie samt även i en lokal serie. Bildserien nedan från DM-matchen mot Vankiva, seger 2-1.

Foto: Lennart M
ånsson

IFK-målvakten Tirian Andersson rensar framför Allan Delic, Vankiva

Meraj Haidari grattar målskytten 

Amir Ramanovski

Meraj Haidari i kamp med Fredrik Sturesson, Vankiva

Amir Ramanovski gör 1-0 Axel Andersson
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TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

NOLLTREORNA
IFK:s duktiga 03:or har varit särdeles framgångsrika denna vinter. I Luciacupen i Klippan lade man beslag på 
både första och andraplatsen och likadant var det i SBK-cupen i Svalöv. Mange Olsson har en stor grupp och 
alla pågarna vill spela, därför ställer man ofta upp med två eller tre lag. I Kristianstad Arena Cup ställde man 
upp med tre likvärdiga lag varav ett av dom vann hela turneringen, där 35 lag deltog. Seger med 4-1 i finalen 
mot hemmalaget Kristianstads FC är imponerande.

Mästarna i Arena Cup 
Från vänster: Liam Wright, Emil Fjällbrink, 
Johannes Konstantinou, Kieran Storm, 
Felix Ewerlöf, Armin Culum, Gentrit Kurti
Amer Humeidi

Foto: Lennart M
ånsson

Gentrit Kurti

Emil Fjällbrink rundar målvakten

Max Persson Felix Ewerlöf

Lucas Edvinsson
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TROR PÅ FRAMTIDEN – DÄRFÖR SATSAR VI PÅ IFKS UNGDOMAR

JUNIORALLSVENSKAN
Våra duktiga juniorer spelar som bekant i juniorallsvenskan division 1 i år och laget skall möte allsvenska 
Falkenbergs FF, superettanlaget Varbergs BoIS, Landskrona BoIS och Lunds BK, men det blir också derby mot 
IFK Osby och Kristianstads FC. IFK:s lag utgörs mestadels av pojkar födda 2002 eftersom våra duktiga pojkar 
födda 2000 och 2001 redan är etablerade i A-truppen. Det kommer bli många fina matcher för fotbollsälskar-
na i Göingebygden och laget tränas av en mycket duktig ledartrio: Ola Wendel, Calle Alm och Johan Holmberg. 
Deras unga pojkar har besegrat två seniorlag, Mala IF och Bjärnum GIF.

7/4 Varbergs BoIS-IFK

14/4 IFK-Falkenbergs FF

21/4 Limhamn/Bunkeflo-IFK

28/4 IFK-Lunds BK

5/5 IF Lödde-IFK

12/5 IFK-Bjärreds IF

19/5 Eskilsminne IF-IFK

26/5 BK Olympic-IFK

2/6 IFK-IFK Osby

9/6 Kristianstads FC-IFK

16/6 IFK-Landskrona BoIS

23/6 IFK-Varbergs BoIS

4/8 Falkenbergs FF-IFK

11/8 IFK-Limhamn/Bunkeflo

18/8 Lunds BK-IFK

25/8 IFK-IF Lödde

1/9 Bjärreds IF-IFK

8/9 IFK-Eskilsminne IF

15/9 IFK-IFK-BK Olympic

22/9 IFK Osby-IFK

29/9 IFK-Kristianstads FC

6/10 Landskrona BoIS-IFK
Theo Helm i segermatchen mot Mala IF Casper Svendsen

Viktor Holmberg

Tränartrion Johan Holmberg, Calle Alm och Ola Wendel



28 IFK Hässleholm

STÖD VÅRA SPONSORER

AA - Anonyma Alkoholister
– är en gemenskap av män och kvinnor som

träffas regelbundet för att dela sina erfarenheter.

Alkoholproblem? Snapphanegruppen
Hantverkaregatan 6 NB

Tel: 0768 - 818656

Mötestider:
Måndag 19.00 Onsdag 19.00 

Lördag 10.00

Parkvillan
Åkaregatan 11
Tel: 0451 - 892 04 

Mötestider: 
Tisdag 19.00 Fredag 19.00 

Söndag 19.00

VVS
KN

Ingenjörer AB

Allt i plåt och ventilation
Etablerat 1964

0451-158 53 • HÄSSLEHOLM

0708-24 24 44  •  www.goranstaxi.se

Gö

r s
om

 IFK Hässleholm åk med:

BATTERICENTRALEN
Industri- & Startbatterier

Tel. 0451-109 16 · Åkaregatan 26 · 281 33 Hässleholm
info@battericentralen.se · www.battericentralen.se

Kjell Gannby Dental AB

Tisdag 19.00 Fredag 19.00
Söndag 19.00

Ring oss:
0451-602 38

1480 x 925 mm

2012-03-22
Skissförslag på dekal som fästes direkt på 
Er befintliga skylt.

Medicinsk fotvårdsklinik
               0451-858 60 

 
       Välkommna!

Annika

Frykholmsgatan 19 A,  281 31 Hässleholm,  annika@filofot.se

CC FASTIGHETER & BYGG
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Möjligheter som inspirerar

På Finja vill vi visa hur du kan ta tillvara på de gränslösa 
möjligheter som murat och putsat byggande innebär. Vi har 
till exempel många idéer i våra gör det själv-beskrivningar.

Läs mer på www.finja.se

28IFK Hässleholm

Maskinuthyrning - Tel: 0451-880 80

Tingshusgatan 8, Hässleholm 
Tel. 0451-856 45

Richard Liljegren

SEB - din partner på den 
finansiella spelplanen

Kom in till vårt kontor på Första Avenyen 5 
i Hässleholm.

Du kan också kontakta Kundcenter på 
0771-365 365, öppet alla dagar, dygnet runt.

Välkommen!

Vi finns i COOP EXTRA-huset, Hässleholm  -  Tel: 0451-826 00 
Öppettider: Måndag-fredag 10.00-18.00, lördag-söndag 10.00-15.00

DIN FACKHANDEL
-för sportfiske, VVS & Färg

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER!

   HÄSSLEHOLM - TYRINGE  
VINSLÖV-ÖNNESTAD

044-85300, 0451-381870 

En del av Hässleholms kommun.

Kundtjänst 0451-26 82 00  

www.hassleholmmiljo.se

Tillsammans
gör vi stor skillnad i vardagen!

Hässleholm Miljö AB är ett av Hässleholms kommun helägt bolag för 
fjärrvärmeproduktion och avfallshantering.

13 IFK Hässleholm

www.levinsgruppen.se

Partner

De ledande
mekanik- & elteknikföretagen

i Region Syd

www.bgbygg.se

info@bgbygg.se

Reparationer – Ombyggnader
Tillbyggnader – Murning – Gjutning

Kakel & Klinker – Grävning
Ritningar & Byggnadslov

Över 30 års erfarenhet!

Bengt 0709-474701
Görgen 0709-474702

Stefan 0709-474703

Upplev harmoni!
Läs mer om HälsoOasen på 

www.halsooasen.se

www.food4you.se
0451- 466 50

Växjö - Malmö - Helsingborg - Karlskrona - Östergötland

www.lgcisolering.se

Sänk dina värmeförluster

 och spara pengar!

- Trygghet - Kvalitet - Entreprenörskap -

- VS
- Ventilation
- Industri
- Madrass
- Brandtätning

www.farozon.se
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KROGRUNDA
I HÄSSLEHOLM

LÖRDAGEN 27 APRIL
MER INFO

HESSLECITY.SE

Detta har hänt

Så surt
IFK-backen Danny Gunnarsson lämnade IFK för Kristianstads FC i div. 1, men innan serien hann starta gick hälsenan. Vi lider med Danny och önskar ett snabbt tillfrisknande.

Foto: B
ild

b
yran

IFK-hjärta
Ronnie Carlson, 71, är en äkta 

IFK-are. Ronnie hade bestämt sig 

för att lämna kassörsposten och 

styrelsen, men efter övertalning 

stannade han kvar, men hävdade: 

Jag föll inte för övertalningen, det 

var mitt IFK-hjärta som fick mig 

att stanna...

E
de

m
 H

et
ch

el
i

Peter Persson
Och alla tiders skyttekung i IFK, Peter Persson, har tagit plats i den gulsvarta 
fotbollssektionen. På bilden har han gjort ett av sina mål i derbymatchen mot 
Hässleholms IF, seger 6-0. Affe Jönsson applåderar...

Ranmo är kvar
En annan spelare som lämnat inför 2019 är Filip Ranmo, endast 24 år gammal, men han är kvar i föreningen. Filip har tagit plats i IFK:s fotbolls-sektion.

99,9 procent
Även IFK-mittbacken Linus 

Svensson lirar i år i Kristian-

stads FC. Linus ansåg sig vara 

tvungen testa om han håller för 

div. 1-spel, men på frågan i Nsk 

om han kommer tillbaka till IFK 

angav han procentsiffran 99,9 

procent. Gött!!!

Experterna
Peter Persson ingår som 

sagt i fotbollssektionen och 

på senaste hemmamatchen 

ses han här tillsammans 

med Ronnie Carlson, Henrik 

Jönsson, Bosse Nilsson och 

Saki Gagzis.

> En del av Hässleholms kommun

www.hassleholmmiljo.se
0451-26 82 00

Vi brinner för en hållbar framtid
Hässleholm Miljö samlar in och återvinner avfall
samt erbjuder fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe.
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Hässleholm  010-1670820 Markaryd  010-1670830 Bilförsälj: Vard 9-18, Lör 10-14  
Osby  010-1670840 Älmhult  010-1670850 Verkstad & bildelar:  Vard 7-17

NU KAN DU BESTÄLLA
NyA voLvo S60 

Gäller så långt lagret räcker t.o.m 31 maj 2019. Förbr. l/100 km bl. körn (prel). WLTP: 2,1–7,9. NEDC korr: 1,8–7,0. CO2, g/km. WLTP: 47–180. NEDC korr: 42–160 (T8 aut–T5 AWD aut). Miljöklass Euro 6D-Temp. WLTP-värden avser EU- 
marknad. Marknadsspec. avvik. kan förekomma beroende på bilens spec. Bil på bild extrautr. Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal. Körsträcka 1500 mil/år. Transportstyrelsens avg. 
tillkommer. Inclusive Billån: Volvia försäkring och Volvo Serviceavtal ingår i 36 mån. 30% kontant, 84 mån och 3,95% billånsränta (eff.ränta 4,02%). Inga uppläggn.- eller admin.avg. Reserv. feltryck/slutförsälj. Kan ej komb. avtal/rabatt.

Prisexempel Pris  Privatleasing Inclusive Billån

Volvo S60 T5 R-Design aut FWD 398 900:- 5 995:-/mån 4 160:-/mån
Volvo S60 T8 Twin Engine Inscription 563 900:- 7 995:-/mån 5 640:-/mån

en uPPlevelse att köra
Nya Volvo S60 sätter en ny standard i sin klass. Inspirerande köregenskaper, ett välbalanserat  
chassi och säkerhet i toppklass omdefinierar vad körglädje faktiskt handlar om. Bilen kommer  
i två versioner: sportiga R-Design och exklusiva Inscription. Just nu ingår Teknikpaket Pro  
och Klimatpaket Pro (totalt värde ca 42 800 kr). Välkommen att kontakta oss!

Pris från 398 900:-

Yrkeshögskolan Syd
Lärande och praktik i samverkan med arbetslivet

SKÅNE

E-post: kansli@yhs.se   |  Telefon:  0451-26 85 81  |  Hemsida: www.yhs.se

Heltidsutbildningar som leder direkt till jobb! 
• Anläggningsingenjör - produktionsledning

• Automationsingenjör

• Byggnadsingenjör - produktionsledning

• Elingenjör - elkonstruktör

• Elkraftsingenjör - projektering och  beredning

• Entreprenadingenjör - bygg & anläggning

• Tågtekniker

Bygg på din karriär
Deltidsutbildningar

• Arbetsledare anläggning

• Entreprenör elinstallation - Auktoriserad elinstallatör

www.yhs.se

Du är eftertraktad
Bygg din karriär hos oss 

Sök på www.yhs.se
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kia.com

Kia Stonic, en crossover för staden, bara fyll den med upplevelser. Med sportig och kaxig  design, 
generösa utrymmen och säkerhetssystem med allt från trötthetsvarnare till autobroms, så 
 manövrerar du självsäkert längs gator och torg på väg till nästa… Ja, vart är du på väg?

med Kia Stonic

Alla erbjudanden gäller endast befintliga lagerbilar t.o.m. 30/4 2019 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal. *Kia Privatleasing, 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgifter. Rörlig ränta. 
Körsträcka enligt avtal, övermil debiteras om körsträckan överskrider avtalad mil. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Stonic enl. körcykeln NEDC: 
5,2-5,5 l/100 km och CO2-utsläpp 120-130 g/km; enl. körcykeln WLTP: 6-6,1 l/100 km och CO2-utsläpp 135-138 g/km. Miljöklass Euro6d-TEMP. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

1.0 T-GDi 120 HK ADVANCE PLUS  REK. CA PRIS FRÅN 203.900 KR 

Kampanjpris från: 188.900 kr
PRIVATLEASING FRÅN 2.695 KR/MÅN*
Utrustad med bl.a. automatisk klimatanläggning, 17” aluminiumfälgar, 
delläderklädsel, dimljus fram, LED-ljus bak, regnsensor. 7” pekskärm 
för spegling av mobil  telefoner via Apple CarPlay™ och förberedd för 
Android Auto™,  autobroms inkl. fotgängarskydd, trötthetsvarnare, 
läderklädd och eluppvärmbar ratt, backkamera & parkeringssensor 
bak samt filövervakningssystem.

Maxa livet

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

Södra Kringelvägen 2.  
Tel 0451-38 40 00. www.newmanbil.se
Öppettider: månd-fred 9-18, lörd 10-14

Newmanbil


