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Tvåan igen!

Jublet visste inga gränser när domaren 
Martin Miletic blåste av matchen  efter 
95 minuter på Tollarps idrottsplats lör-
dagen 4 oktober.

Det var dramatik in i det sista, i 93:e 
minuten rundade Karim Al-Asi Tollarps 
målvakt, men hade inte styrka att rulla 
in bollen och göra 2-0 till IFK  – och på 
kontringen som följde i 94:e minuten 
tvingades IFK-keepern Calle Lindell göra 
en kanonräddning...

IFK vann måstematchen i sista om-
gången med 1-0 och är tillbaka i division 
2, de jättemånga tillresta IFK-supportrar-
na jublade ikapp med spelarna.

Målvakten Lindell hyllades givetvis, li-
kaså tränaren Patrik Lennartsson som 
åkte in i duschen – men mest hyllades 
matchhjälten Linus Karlsson. 

Utan Linus mål strax före halvtidsvilan 
hade det inte blivit någon serieseger, inget 
avancemang.

Och vilket mål Linus gjorde då han 
mötte ett inlägg med en härlig volley  
och med glädjetårarna rinnande ner 
för kinderna sprang lycklige Linus ut 
till bänken där han kramade materiala-
ren Tommy Karlsson, jodå det är Linus 
pappa...

Linus har spelat i IFK sedan han var 13 

Det är en otrolig 
resa spelare och 

tränare  har gjort!

HÄLSOKOSTBUTIKEN
I Hässleholm  

Första Avenyen 8, 010- 543 38 04

år då han kom från Finja IF, har varit  ska-
deförföljd, men just i år har han varit ska-
defri hela säsongen, läs mer om profi len 
Linus på sidorna 6-7.

Det är en otrolig resa spelare och trä-
nare  har gjort, motsvarande helg i fjol 
räddade IFK sig kvar i trean i sista om-
gången i en viktig bortamatch mot Råå IF 
i Helsingborg - och nu, ett år senare, blev 
det serieseger...

Den här framgången var så otroligt vik-
tig, efter fl era års stolpe ut och försmädli-
ga kvalförluster:

•  2010 ramlade IFK ur tvåan med minsta  
 möjliga mariginal, det blev kvalspel efter 
 att ha haft samma poäng och målskill-
 nad som Ljungby, men färre gjorda mål  
 – och i kvalet blev det 0-0 borta och 2-2 
 hemma, vilket betydde nedfl yttning.
•  2011 blev IFK tvåa och vann sedan tre  
 av fyra kvalmatcher, men på en usel  
 gammal konstgräsplan i Lomma   
 förlorade IFK mot Nike.

Nu är det uppåt igen i de gulsvarta leden, 
arbetet med att få ihop ett slagkraftigt lag 
inför comebacken i tvåan är i full gång, 
ett par förstärkningar behövs eftersom 
ett par spelare lämnar, bland annat hjäl-

ten Linus Karlsson, som skall studera i 
Stockholm i två år. Men det allra vikti-
gaste är att behålla alla våra egna unga, 
lovande spelare.

Sedan kommer det spelare underifrån, ju-
niorlaget spelade i år i juniorallsvenskan och 
gjorde det bra trots att vi ställde upp med ett 
ungt lag där de fl esta var ett till fyra år yngre 
än motståndarna. Många av de övriga ung-
domslagen vann sina serien.
Och glöm inte att våra tränare Daniel Nilsson 
och Patrik Lennartsson i våras släppte in en 
14-åring i A-laget, Theo Ekström, Theo fyllde 
15 två månader senare och är född 1999.

Och vilken debut 14-åringen gjorde: Ef-
ter 20 minuter slog han en tunnel på mitt-
backen inne i straffområdet – och chippa-
de in 2-0 över målvakten...
Visst fi nns det spelare från de gulsvarta 
leden som våra duktiga ungdomstränare 
kan utveckla till A-lagsspelare.

LENNART MÅNSSON
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De unga 
hjälTarna 
I fjol sommar låg IFK riktigt pyrt till i tre-
an, men efter en otrolig höstspurt kla-
rades kontraktet med minsta möjliga 
mariginal.
Detta gjordes mycket tack vare att en 
del unga egna produkter steg fram:
•  Philip Bengtsson, en liten mittfälts- 
 lirare som nyss fyllt 18 år.
•  Anton Pramberg, en annan ung mitt- 
 fältare på 19 år.
• Filip Ranmo, 19-årig anfallare som  
 öste in mål.

I laget fanns ytterligare ett antal egna, 
unga spelare som redan hade varit bofas-
ta där något eller några år. Och dom har 
fortsatt leverera denna säsong.
Ovan nämnda Philip, Anton och Filip, 
IFK-are sedan barnsben, har fortsatt 
imponera och leverera, precis som alla 
dom andra:
•  Calle Lindell, målvakten, 23 år.
• Ytterbackarna Diego Delgado och  
 Danny Gunnarsson, 23 respektive 22 år.
•  Mittbackarna Niklas Jönsson och Axel  
 Harletun, båda 20 år.
•  Målskytten Karim Al-Asi, 22 år.
•  Reservkeepern Alexander Nilsson,  
 17 år, som fick chansen en match.
•  Ekrem Dibrani, 22 år, Robin Svedberg- 
 Roth och Edem Hetcheli, 19, Mert Yanev,  
 18 och Theo Ekström, 15 år…
 
Men det kom också några nya spelare 
som bidragit till seriesegern:

•  Jesper Eliasson, 26 år, mittback och  
 straffspecialist.
•  Inatimi Biotonye, 30 år, anfallsspelare.
•  Mittfältarna Ilir Salja och Junior Ban- 
 gura 19 år och Bright Frimpong, 20 år.
•  Krigaren Daniel Engel, 23 år, var  
 tillbaka i höst.
•  Filip Thurn, 24 år, som kom tillbaka i  
 fjol höstas efter några år i Öster.
•  Och så då hjälten Linus Karlsson, 23 år.

Som ni ser är det väldigt unga hjältar 
som våra tränare släppt fram – och alla 
våra ledare är också värda att hyllas:

• Patrik Lennartsson och Daniel Nilsson  
 tränade IFK under våren, sedan fick  
 Daniel chansen att träna Rosengårds  
 damer.
•  I höst ersattes Daniel av Ingmar  
 Nilsson och Fredrik Ahlgren.
•  Lagledarna Jörgen Thurn och Tommy  
 Karlsson har tillsammans med tränarna  
 gjort ett fantastiskt jobb och 2015  
 spelar IFK i tvåan.

IFK har alltså fostrat en ny generation 
spelare efter att ha blivit av med många 
till klubbarna i närområdet, då förstår ni 
att det inte bara är A-lagstränarna som 
skall sträcka på sig, det gäller i allra 
högsta grad även alla våra duktiga ung-
domstränare och ungdomsledare, som 
verkligen är delaktiga i avancemanget.

Tränare Patrik Lennartsson
instruerar Anton Pramberg, 20 år

Axel Harletun, 20 år, i  
seriefinalen mot Osby

Philip Bengtsson, 19 år

Alexander Nilsson, 17 år

störst går först
Vi är idag regionens största leverantör av media/grafiska produktioner och tjänster. Vi kan nu stolt presentera att vi förvärvat 
C4-Media i Kristianstad. Detta för att kunna leda utvecklingen och ”gå först” inom den allt mer växande digitala världen.

foto · hemsidor · broschyrer · foldrar · digitaltryck · förpack-
ningsdesign · marknadsföring · kataloger · roll-ups · brev- 
papper · affischer · storutskrifter · bilstripning · variabel-
tryck visitkort  blanketter · tidningar · kuvert · skyltar m.m. 

amtryck.se c4media.se+
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www.bgbygg.se

info@bgbygg.se

Reparationer – Ombyggnader
Tillbyggnader – Murning – Gjutning

Kakel & Klinker – Grävning
Ritningar & Byggnadslov

Över 30 års erfarenhet!

Bengt 0709-474701
 Stefan 0709-474703

Jeans kampanj!

Klipp ut och ta med till butiKen

VÄRdechecK
100:- Rabatt 

när du köper valfri jeans från Jack&Jones
Giltig tom

 2014-12-23

C
on

tu
ra

 3
5 

lå
g

Ord. pris 20.900:-
(lucka i gjutjärn)

INTRODUKTIONS-
PRIS 

18.900:-

NYHET!

Ord. pris 23.500:-

JUST NU 21.500:-
Spara 

2.000:-

C
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tu
ra

 5
20

T

SPARA  
upp till 5.500:-

Välkommen hem till värmen

Just nu! är ett bra tillfälle att välja braskamin, vi 
har bra erbjudanden på fl era populära modeller. 
Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin (gäller 
hela sortimentet) och Premodul skorste  n läm-
nas 1.500:- rabatt på skor stenen. Det fi nns alltså 
möjlighet att spara upp till 5.500:-! 
Kampanjpriser t.om. 15 december 2014. 

Läs mer om kampanjen på contura.se, där
hittar du fl er modeller.

Symboler

Contura 550:1
Ord. pris 17.900:-

JUST NU 14.900:-

Spara 
3.000:-

Vid samtidigt köp av 
valfri Contura kamin (gäller 

hela sortimentet) och 
Premodul skorsten lämnas 

1.500:- 
rabatt på skorstenen.

25
 ÅRS

G
A
R
A
N
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Mötesplatsen för proffs
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– Butiker i butiken –
Stortorget Hässleholm 

Tel. 0451 - 38 43 00
www.nissesvaruhus.se

Stor utställning
Länsmansgatan 17

Sösdala

Inte bara

Kakel...
Badrumsinredningar,

Värmegolv, Bubbelkar...

Mer än 40 år
i branschen

borgar för att vi kan
hjälpa till med

kompletta lösningar
till de flesta projekt.

Tel. 0451 - 612 00
www.eurogolv.se

V Storgatan 51, Box  73, 291 21 Kristianstad | Telefon 044 - 18 35 00  Fax 044 - 21 48 60 | Epost kristianstad@kpmg.se 

Där människor möter människor™ 
Järnvägsgatan Hässleholm 0451-457 00

0451- 140 10, Sven Brendheden 070- 56 81 153

I HÄSSLEHOLM

Medlem av Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund

Passersystem - Larm - Lås - Aluminiumdörrar, dörrautomatik
Majorsgatan 3, HÄSSLEHOLM

0451 - 38 30 50  FAX 0451-38 30 51

Öppet:
Måndag- Fredag

8.00-17.00
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Helhetslösningar 
för allt ditt avfall
Hässleholm
0451-10045

Kristianstad
044-217800

Profilen lInUS

När det som bäst behövdes klev han fram, 
Linus ”Link” Karlsson, 23 år.

Det var i säsongens sista match, borta-
match på idylliska Tollarps idrottsplats, en 
seger skulle betyda serieseger för iFK.

Nervigt värre, nästan hela första halvlek 
var spelad och det stod fortfarande 0-0. 
Då, i matchminut 45, klippte Linus till med 
en underbar volley, kanonträff, bollen bor-
rade sig med kraft in i nätmaskorna och det 
visade sig bli ett segermål som betydde 
serieseger – och avancemang till tvåan...

Linus glädje var enorm och han sprang 
hela vägen ut till lagledarbänken och kra-
made pappa Tommy, IFK:s populäre ma-
terialare. Tårarna rann längs kinderna, det 
var glädjetårar...

Både Linus och Tommy har varit i IFK i 
många år.

Linus spelade i Finja och var lovande, 
sökte sig som 13-åring till IFK, året var 
2004. Och där har han stannat, tills nu, nu 
väntar studier i Stockholm, Linus skall läsa 
till e-business-manager vid Handelsakademin.

- Jag kom till IFK som 13-åring, det var 
inget snack om att jag skulle välja IFK, trä-

Mittback och mittfältare. Krigare. Men också målskytt – och hjälte!

nade dock en gång med Hässleholms IF, 
men det var mycket mer seriöst i IFK, för-
klarar Linus, som var väldigt lovande.

⁃ Då spelade jag yttermittfältare och de 
som är kvar i IFK från den tiden är Diego 
Delgado och Karim Al-Asi, vi hade några 
andra killar som var grymt bra: David Skin-
ner, Jocke Dahl och Joakim Larsson...

⁃ Som 16-åring fick jag träna med all-
svenska Helsingborgs IF och jag spelade 
två träningsmatcher med 16-årslaget och 
juniorlaget och då hette stjärnorna Ras-
mus Jönsson, Johan Eiswoldh och Marcus 
Bergholtz, berättar Linus.

aUSTralIEn
När sedan Linus flyttades upp i IFK:s 
A-trupp 2009 började hans otur med skad-
or, ett uttänjt ledband gjorde att det endast 
blev ett 30 minuters inhopp på hela säsong-
en för unge Karlsson och så fortsatte det. 

Inför premiären 2010 sa tränaren att Linus 
mest troligt skulle spela premiären, men så 
blev det inte. 2011 blev det mer spel, men 
efter att ha varit med om att vinna derbyt mot 
de gröna med 3-1 blev Linus åter skadad.

Fakta linus
Namn: Linus Tommy Karlsson
Född: 1991-05-26
Längd: 190 cm
Vikt: 83 kg
Bor: Med flickvännen Amanda i Solna
Yrke: Studerande
Klubbar: Finja IF, IFK 
Styrkor: Spelförståelse

Svagheter: Snabbheten
Favoritklubb: Helsingborgs IF
Favoritspelare: Henrik Larsson
Skräckmotståndare: Tokelo Rantie
Favoritland: Sverige
Favoritmat: Oxfilé och potatisgratäng
Favoritmusiker: Timbuktu
Ogillar: Att förlora
Tycker om: Vinna serien

2012 svullnade knäet under en flygning 
och hela säsongen spolierades och på 
hösten åkte han till Australien och stan-
nade hela 2013.

- Jag försökte spela fotboll där och prov-
spelade för ett par klubbar i Sydney, men så 
krånglade knäet igen och sedan struntade 
jag i fotbollen det året och istället provade 
jag på en del olika jobb, bland annat tvätta-
de jag bilar, skrattar Linus, som tillsammans 
med flickvännen Amanda hade ett spän-
nande och lärorikt år ”down under”.

Sedan kom så 2014, som skulle visa sig 
bli ett succéår. Plötsligt kände Linus inte av 
knäskadan och kunde träna för fullt hela 
vintern och när det var dags för seriepre-
miär var Linus fulltränad och han  spelade 
nästan alla matcher och var en av de bästa 
i det gulsvarta laget – och i sista matchen 
blev han som sagt den store hjälten.

MÅlET
Berätta om målet som betydde första se-
riesegern på tretton år.

- Det var sista spelminuten i första halv-
lek, vi tryckte på framåt och bollen hamna-

de ute på vänsterkanten och det var Danny 
(Gunnarsson) som chippade in bollen och jag 
klippte till med högern, en volley som gick in 
i bortre burgaveln till vänster om målvakten. 
Märkligt, vi tränade på just detta dagen före, 
skrattar Linus och fortsätter: När alla kom för 
att gratta, först fram var Anton (Pramberg), 
slet jag mig loss, jag hade redan bestämt att 
fira med farsan ute på linjen...

Linus har spelat både mittback och de-
fensiv mittfältare och han har gjort det bra 
på båda platserna.
-Vi har varit fyra bra mittbackar så jag har 
spelat mest mittfältare, förklarar Linus, 
som har ett riktigt gulsvart hjärta – och det 
passar ju bra nu när han skall bo och stu-
dera i Kungliga Huvudstaden, Linus och 
Amanda  skall bo i Solna, ett stenkast från 
Allmänna Idrottsklubben i Solna, AIK...

Bara att konstatera och beklaga  att IFK 
går miste om en mycket bra spelare inför 
div. 2-comebacken i april – men med Linus 
gulsvarta hjärta finns goda förhoppningar 
om en framtida comeback i IFK...

LENNART MÅNSSON
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…och sprang ut och kramade pappa Tommy på lagledarbänkenLinus segermålade i Tollarp…
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Stortorget, Box 40,  S-281 21 Hässleholm,
 0451-890 00, info@statt.se, www.statt.se 

Boka in släkten eller er själva på Hotell Statt!
 Under jul och nyår  - logi från 520:-/pers och natt

Alla hotellgäster äter brunch gratis 20-28/12 
För varje vuxen bor och äter ett barn tom 12 år gratis. 

Brunch på Hotell Statt
20-28/12 serveras brunch fram till 12.00 för 149:-/pers

För varje vuxen äter ett barn gratis tom 12 år.

Trångbodda i jul?
H

O
TE

LL
 S

TA
TT

Röingegatan 38, 281 38 Hässleholm · Postadress: Box 184, 281 22 Hässleholm
Växel: 0451 – 38 46 40 · www.hasslehem.se

Hyr ditt bästa boende hos oss!

1:a med kokvrå

Trivsamt & tryggt hur du än bor…

2:a med balkong
5:a med täppa

3:a med badkar

4:a med uteplats

Annons nov 2014 bostad IFK.qxp_Layout 1  2014-10-29  12:09  Sida 1
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HässleholmPriserna gäller t.o.m 24/12-2014. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Tfn 010-747 21 50

DELIKATESSER FRÅN VÅRA MANUELLA AVDELNINGAR:

Slipp stå i kö i kassan
när du ska betala din lunch,

köp ett kuponghäfte.
Kuponghäfte till varma buffén 

säljs i kundtjänst.
Pris 530 kr för 10 kuponger.

Vår varma dagens 
buffé för avhämtning 
finns uppdukad var-
dagar kl 11:30-14:00.

JULSMÖRGÅSTÅRTA 
& RIS À LA MALTA
Kökets egen.

Varje fredag fram till Jul finns det även
julmat som dagens lunch i vår buffé.

J O H A N

59kS

& RIS À LA MALTA

99k/port

JULGOURMET-
TEKAKA
Kökets egen. 79kS

I vår välfyllda och
fina delikatess köper 
du brunkål, prinskorv 

och köttbullar i lösvikt.
Missa inte Heberleins 

grillade specialrevben. 
Garanterat goda!

JO S E F I N

A N E T T E

Q E F S E R

E M M A

Vi bakar 7 dagar
i veckan, flera

gånger per dag!

MAT FRÅN COOP-KÖKET,
ETT GOTT SÄTT ATT UMGÅS!
Vi önskar alla våra kunder en
riktigt god och smakrik Jul.
Beställ er julmat hos oss!

Coop Extras Julbord
3 sorters sill, ägghalvor med majonnäs
och dill, rödbetssallad, mimosa,
leverpastej, ost, senap, 2 sorters bröd,
rostbiff, rostad lök, remoulad,
rökt korv, pressylta, julskinka, brunkål,
köttbullar, prinskorv, revben,
Janssons frestelse, skinkfrestelse
ris à la malta med sylt

Minst 10 portioner.
Färre 20 kr extra per portion.
Vid beställning på 10 port
och uppåt så bjuder vi på en
chokladask för var 10:e portion.
Beställ tre vardagar i förväg.

199k
Julbord

/port

ThEO, 14, YnGSTE MÅlSKYTT
Det var i slutet av maj månad, en av  
IFK:s ordinarie anfallare var avstängd 
och en skadad, tränarna Patrik Len-
nartsson och Daniel Nilsson slog sina 
kloka huvudena ihop och så plötsligt 
beslutade man skicka in en 14-årig kille 
i seriematchen mot Älmeboda/Linneryd.
Theo Ekström, 14 år, född i juli 1999.
Och vilken debut det blev:

Omgående tacklade Theo en av de 
stora småländska mittbackarna, som att 
markera sin närvaro.

Sen kom målet – och vilket mål!
Efter 20 minuter fick Theo bollen i 

straffområdet, tunnlade mittbacken och 
chippade sedan över målvakten – och 
gjorde 2-0 och skrev därmed in sig i 
historieböckerna som den yngste mål-
skytten i seriesammanhang i den anrika 
föreningens 109-åriga historia.

Nån vecka tidigare hade Theo gjort 
mål på straff i DM-matchen mot Lunds 
SK, då blev han den yngste målskytten 
någonsin i IFK.

-Jättekul att jag fick göra mål och 
spela i A-laget - och efter det blev jag 
uttagen i Skånelaget, berättar Theo.

Theo, 14, chippar över målvakten och gör 2-0 i debuten… …och tog plats i Skåne-laget
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 Då är Sparbanken Skåne ett bra val.  

Som kund är du med och bidrar till att 

utveckla samhället, förverkliga idéer och 

hjälpa människor att växa. Genom att låta 

delar av vinsten gå till lokala projekt inom 

idrott, kultur, utbildning och näringsliv bidrar  

vi till att skapa framtidstro där du bor. 

Välkommen in till hela Skånes sparbank.

Läs mer om oss på sparbankenskane.se

Dags att ge 
tillbaka?

www.pwc.se/hassleholm

Ekonomin i
mobilen.  
För dig som
småföretagare.

Vi behöver träffas! Vi har nämligen några
spännande nyheter som vi tror kan intressera 
dig. Vår affärsplattform, MyBusiness, hjälper dig
att hålla reda på siffror och dokument, som även
finns som mobilapp vilket gör att du kan hantera
din ekonomi var du än befinner dig. En annan
nyhet är våra paketlösningar för redovisnings- 
tjänster till fast pris.

Boka ett möte med oss så berättar vi mer.  
Erika Jingfors, 010-212 69 03 
Synöve Bränström, 010-212 69 09 
Ulf Carlström, 010-212 85 28 
Martin Troedsson, 010-212 85 39 
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KUNSKAPSBYN MITT I HÄSSLEHOLM

Hässleholms 
kommun

Norra station

stödjer den lokala 
ungdomsidrotten
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www.levinsgruppen.se

De ledande mekanik- & elteknikföretagen i region syd

Rockskola, dans, teater, 
skriva bok, film, språk 

eller digital bildredigering. 

Vad vill du lära?
Besök vår hemsida och 

anmäl dig idag!

www.abfskanenordost.se
0451-49010

Arbetarnas Bildningsförbund

ranelid & johan andersson
IFK har bjudit på flera fina föreläsningar 
för sina Nätverkssponsorer under året.

Den mest välbesökta var när Mellby 
Gårds VD Johan Andersson drog fullt 
hus till Statt en oktoberkväll.

Johan är Rune Anderssons yngste 
son och han berättade om sig själv och 
om koncernen som är verksam inom en 
massa olika branscher.

⁃ Det är bra att inte lägga alla ägg i 
samma korg, konstaterade Johan, som 

numera bor i Stockholm och som fortfa-
rande spelar fotboll på lägre nivå.

⁃ Jag spelade alla ungdomsår fram till 
och med juniorlaget i Trelleborgs FF, som 
är familjens favoritklubb, berättar Johan.

En annan kändis, Björn Ranelid, 
gästade IFK i början av september och 
det skedde i Västerskolans aula och 
även Björn gjorde ett fantastiskt upp-
skattat framträdande, humoristiskt och 
inspirerande.

IFK ordföranden Åke Jönsson tackar Johan Andersson för en intressant föreläsningBjörn Ranelid signerade böcker, här är det Helena Haglunds tur
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advokat Jan-Åke Engvall • 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

Vi tackar våra
nätverksmedlemmar

ADIDAS

ALDE INTERNATIONAL

ARNES MOTORTJÄNST

AM TRYCK

BALLINGSLÖV

BERGENDAHLS

BILDBYRÅN

BJÄRNUM AB

BLOCKET

BMS

CARLSSONS ISOLERING

CITYGROSS

EOLUS VIND

FASAB

FLEXILAST

FOOD4YOU

FÄRG & MILJÖ

GÖINGE BIL

HANDELSBANKEN

HIBAB

HÄSSLEHEM

HÄSSLEHOLM MILJÖ 

ICA KVANTUM

ICA MAXI

INTERSPORT

JSB - JOHN SVENSSON

BYGG AB

LEVINS GRUPPEN

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

LÄREDA MEKAN

MELLBY GÅRD

MONTICO

NORDEA

NORRA SKÅNE

NORRA SKÅNE OFFSET

PEAB

SE BANKEN

SPARBANKEN GÖINGE

SPARBANKEN SKÅNE

STATT

STOBY

SYDVED

VINSLÖVS FRITIDSCENTER

ÅHUS STRAND

Familjeföretaget BMS
firar dubbelt jubileum        
I år gäller dubbelt jubileum på familje-
företaget Backstigens Montering och 
Service vid Väpnaregatan i Hässleholm.

Familjen Perssons rörelse firar både 
20 år och 40 år. BMS säger man i var-
dagslag. Det handlar om både järnhan-
del och växthusinredningar.

 Det är nu 40 år sedan makarna Bo och 
Eva Persson startade sitt företag i ett ut-
byggt garage hemma i Röinge. Då hand-
lade det om inredningar till växthus. Han 
kom från Verum och hon från Hässleholm.

För 20 år sedan öppnades en butik på 
riktigt, med personal, för stål-, järn- och 
industriprodukter. Då gick också barnen 
Krister Persson och Jeanette Tarring in 
som aktieägare.

De driver företaget med de båda bo-
lagen i dag. BMS Bygg- och Industri-
teknik AB har nu 12 anställda och BMS 
Växthusinredningar AB har nio. Där finns 
verkstad och arbetsledare.

Portugal
Bo Persson, född 1941, jobbade efter 
skoltiden först hemma i smedjan i Verum 
hos sin far Einar Persson. Efter en tid i oli-
ka företag valde Bo tillslut att starta eget 
1974 och arbetade då som resemontör 
över hela Sverige och även i Portugal.

- Det var en intressant tid, säger Bo 
Persson. Jag reste runt och fick se myck-
et på olika platser. Jobbigt men trevligt.

Makarna Bo och Eva Persson förstod, 
att det här var en framtidsbransch, på 
olika sätt.

År 1974 grundade de BMS - Backsti-
gens Montering och Service - och 1980-
1981 flyttade de verksamheten från 
Röinge till det nedlagda slakteriet vid 
Väpnaregatan i Hässleholm.

Där har senare två olika hus byggts 
ihop. Flera olika renoveringar, föränd-
ringar och utbyggnader har gjorts. Nu-
mera är de moderna lokalerna på totalt 
1 200 kvadratmeter.

Bo Persson jobbar kvar på företaget 
och finns där i princip några timmar var-
je arbetsdag. Hustrun Eva Persson är 
inte längre i livet.

Redan tidigt stod det klart, att det som 
BMS köpte in också var intressant och 
bra för andra företag. Därför började Bo 
och Eva, som under alla år jobbade sida 
vid sida, sälja stål- och järnprodukter.

År 1994 öppnades så butiken vid Väp-
naregatan i stan, inte långt från ”nya” 
Norra Skåne. Sortimentet växte snabbt. 
År 2008 blev det två olika bolag, på 
egna ben. Ett för butiken och ett annat 
för växthusen.

även privatpersoner
I dag är nio av tio kunder i den stora, lju-
sa butiken fackfolk, medan resten är pri-
vatpersoner. BMS har blivit en butik för 
industri, bygg, lantbruk, företag och kon-
sumenter. En bygghandel för proffs med 
försäljning av bland annat arbetskläder 
och skydd, elverktyg, maskiner, handverk-
tyg, stålprofiler, infästningar med mera.

BMS Växthusinredningar AB har spe-
cialiserat sig på skuggsystem, mörk-
läggningsutrustning, energisystem, od-
lingsbord, bevattning, försäljningsbord, 
utemiljöer, solavskärmningar med mera. 
Företaget från Hässleholm bygger inte 
själva växthusen - men inreder dem och 
utrustar dem. Det blir mycket monte-
ring. Just energisidan är ytterst intres-
sant i dag. Personalen reser mycket, 
och långt, i jobbet.

Flera personer med anknytning till IFK 
Hässleholm jobbar i butiken. Kunder, 
som kommer in i de stora, välfyllda lo-
kalerna och behöver råd av något slag, 
kan vända sig till receptionen eller ”råd-
huset” som det heter här...

En ljus framtid
- Vi ser ljust på framtiden, säger sysko-
nen Krister och Jeanette. Här tittar vi 

noga på det nya i branschen och följer 
med vad som händer. Näthandeln kon-
kurrerar givetvis.

- Skyddsskor och liknande har blivit 
stort numera. Arbetskläder och skydds-
kläder likaså, eftersom det numera råder 
stränga regler kring sådan utrustning.

Bo berättar, att BMS nu trycker många 
namn och loggor på kläder av olika slag. 
En service som många utnyttjar.

Tidigare kommunalrådet Bengt An-
dersson från Hässleholm tittar plötsligt 
in, utåt eftermiddagen:

- Man blir väl omhändertagen, när 
man kommer hit som kund. Inga sura 
miner här, fortsätter Andersson, som är 
ute efter delar till en vinkelslip.

Han hittar snart vad han söker. Vanki-
vasonen som efter sin politiska karriär 
mer och mer har blivit hantverkare. Och 
dessutom är vice ordförande i IFK Häss-
leholm, som under 2015 fyller 120 år...

BERTiL NiLSSON
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intresserad av nya 
moderna lokaler 
i Hässleholms 
första höghus?
läs mer om Havremagasinet på www.hibab.se

Maskinuthyrning - Tel: 0451-880 80

Företaget med Resurser

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

För BMS är det naturligt att ingå i nätverket kring IFK Hässleholm. Dels är det en stor förening 
som sysselsätter många unga, därmed når vi även deras föräldrar vilket förhoppningsvis kan gyn-
na affärerna, sen att Krister Perssons son Max spelar där har kanske också haft en viss påverkan. 
Max är född 2003 och är en lovande grabb i fotboll. I dag är Krister med i PR-gruppen inom IFK 
Hässleholm och aktiv som förälder i P03 lagets verksamhet. Dessutom tränar han flickor födda 
år 2000, i FC Hessleholm där dottern Mollie spelar fotboll, så helgerna är uppbokade kan man 

säga. Även Krister gjorde en kort karriär i IFK. Han var väldigt ung då. - Bosse Nilsson kom och 
hämtade oss med en liten ”buss” på den tiden. Vi bodde ute i Röinge då. Det var en rolig tid. 

Jeanette Tarring och Krister Persson som idag driver familjeföretagen tycker att idrotten är 
viktig i samhället. Dom är bägge aktiva som ledare i sina föreningar och tycker att det är bra 
att vara aktiv och röra på sig och ser också hur viktigt det är med sponsorer till föreningslivet.

Pappa Bo tillsammans med barnen och delägarna Jeanette och Krister.

 

Välkommen in till oss på Första 

Avenyen 5 i Hässleholm så 

hjälper vi dig, eller läs mer på 

seb.se/enklafirman. Du kan också 

ringa 0771-62 53 53 för personlig 

service dygnet runt, alla dagar.  

Det ska vara enkelt 
att driva eget.  
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Vad kan vara viktigare än att ungdomar får röra på sig och utöva den idrott 
de gillar? Det som många tar för givet är inte alltid möjligt för alla. 

Vi har genom Gräsroten årligen avsatt 50 miljoner till ungdomsidrotten.  
Tack vare våra kunder som anslutit sig till tjänsten, kan vi på Svenska Spel 

varje år dela ut 50 miljoner till de föreningar som de valt ut. 
Det betyder att dessa föreningar t ex kan köpa nya bollar, bygga nytt 

omklädningsrum eller åka på det efterlängtade träningslägret.

Om du är registrerad spelkund hos Svenska Spel kan du också vara med 
och påverka vilka som får dela på pengarna. Anslut dina favoritföreningar 
på svenskaspel.se/grasroten eller hos ditt spelombud så kan du vara med 

och göra skillnad!

Hjälp oss stärka 
ungdomsidrotten 
genom Gräsroten!

Spelar du för mycket? Ring stödlinjen 020-81 91 00.
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Det här ingår i ditt medlemskap när du börjar hos Actic:

• Träning med instruktör som visar hur du tränar effektivt och säkert.

• Personligt utformat träningsprogram som är ätt att följa   
 och som garanterat ger resultat.

• Varierat utbud av gruppträning! För mer info se actic.se

• Löpande uppföljning och nytt program när det är dags att lyfta   
träningen till en ny nivå.

Hos oss är det enkelt att komma igång och vi som jobbar här delar 
gärna med oss av tips och inspiration. 

Kom in så visar vi hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål.

Actic Hässleholm · Östra Hagagatan 2 · 045-126 82 21 · actic.se · facebook.com/acticsverige

KOM I GÅNG MED ACTIC

 som visar hur du tränar effektivt och säkert. som visar hur du tränar effektivt och säkert. som visar hur du tränar effektivt och säkert.

 som är ätt att följa    som är ätt att följa    som är ätt att följa   

 och nytt program när det är dags att lyfta    och nytt program när det är dags att lyfta    och nytt program när det är dags att lyfta   

 

avgörande 
ögonblick 2014

Straffsparkarna inledingsvis många missar, men när Jesper Eliasson kom tillbaka efter skada slog han in samtliga

Premiären I slutminuten avgjorde Ekrem Dibraini mot Bromölla

Bragden i Sölvesborg  trots 2 utvisningar vann IFK. Filip Ranmo avgjorde

4 mål  Karim Al-asi gjorde 4 mål när IFK vände 0-1 till 6-1 mot Älmhult Avgörandet i Tollarp Linus Karlsson segermålade och Kalle Lindell frilägesräddade

4-0 i seriefinalen Filip Ranmo gör ett av sina 2 mål

IFK medlemmar
159:-/mån. 

Ord. 239:-/mån
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2014

Matcher/mål a-laget 2014

Danny Gunnarsson 22/1
Karim Al-Asi  21/11
Calle Lindell  21
Filip Ranmo  21/8
Philip Bengtsson  20
Diego Delgado  20
Linus Karlsson  20/3
Niklas Jönsson  18/3
Inatimi Biotonye  17/4
Axel Harletun  17
Jesper Eliasson  16/10
Anton Pramberg  16
Filip Thurn  13
Bright Frimpong  12/1
Ilir Salja   12/2
Junior Wihl Bangura 9
Ekrem Dibrani  9/2
Daniel Engel  6
Mert Yanev  4
Theo Ekström  3/1
Robin Svedberg Roth 2
Alexander Nilsson  1
Wesley Ntshangase 1

Danny Gunnarsson

Junior Wihl Bangura Diego Delgado-Forrich

Karim Al-Asi & Jesper Eliasson jublar
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18/4 Sölvesborg-IFK 1-2
Mål: Filip Ranmo, Bright Frimpong
Trots TVÅ utvisningar krigade de gulsvarta till sig segern efter en 
bragdartad insats på Svarta Led. En utvisning i första halvlek och en 
efter 57 minuter. Lägg därtill sex varningar för IFK, ÄNNU mer dramatik.

2/8 Bromölla-IFK 3-0
IFK hade inte vaknat från sommarferien och blev inledningsvis 
helt utspelade, när man väl kommit in i matchen gjorde Bromöl-
la två snabba mål i slutet av första halvlek.

12/4 IFK-Bromölla 2-1
Mål: Karim Al-Asi, Ekrem Dibrani.
Dramatik direkt. Bromölla kvitterade på straff efter 80 minuter, 
men på övertid gjorde inhopparen Ekrem Dibrani segermålet.

25/6 IFK-Sölvesborg 2-1
Mål: Linus Karlsson, Filip Ranmo.
Än en gång tufft mot västblekingarna.

27/4 IFK-Räppe 3-2
Mål: Filip Ranmo, Ekrem Dibrani, Niklas Jönsson.
IFK vände ett tidigt underläge till 3-1, även om det blev onödigt 
spännande mot slutet.

9/8 Räppe-IFK 0-0
IFK klart bättre än toppkollegan, men bollen ville inte in, ännu 
en missad straffspark.

4/5 Älmhult-IFK 0-1
Mål: Karim Al-Asi.
Alltid tuffa matcher mot Älmhult, Karim Al-Asi stor matchvinna-
re efter ett tufft derby.

17/8 IFK-Älmhult 6-1
Mål: Karim Al-Asi 4, Filip Ranmo, Jesper Eliasson.
Efter Älmhults-ledning i början av andra halvlek gasade IFK och 
vann med tennissiffrorna 6-1 efter fyra mål av Karim Al-Asi.

8/5 IFK-Ronneby 5-1
Mål: Karim Al-Asi 2, Filip Ranmo 2, Inatimi Biotonye.
Efter fyra uddamålssegrar lossnade det, en enkel seger som 
grundlades i första halvlek.

23/8 Ronneby-IFK 0-1
Mål: Jesper Eliasson.
Segern satt hårt inne, segermålet i matchminut 82.

15/5 IFK Osby-IFK 1-0
Stor IFK-dominans i första halvlek och många missade mål-
chanser, inklusive en straffspark, sedan gjorde Osby segermå-
let på nick. Sex gulsvarta varningar.

28/8 IFK-Osby 4-0
Mål: Filip Ranmo 2, Karim Al-Asi, Jesper Eliasson.
Två snabba mål av unge Filip Ranmo gav 2-0 i halvtid. En sten-
tuff fight där fysiska Osby sprang på sin överman i tuffe Daniel 
Engel. Årets bästa match!

24/5 IFK-Älmeboda/Linneryd 3-0
Mål: Jesper Eliasson 2, Theo Ekström.
14-årige Theo Ekström fick chansen och som han tog den, 
Theo tunnlade sin back och chippade in 2-0, nye Jesper Elias-
son presenterade sig med två mål efter skadefrånvaro.

6/9 Älmeboda/Linneryd-IFK 1-0
Mitt i den stora IFK-dominansen i slutskedet när IFK jaga-
de segermål tappas bollen och smålänningarna kunde göra  
segermålet på övertid, snöpligt. Calle Lindell utvisad i 94:e min.

31/5 Växjö-IFK 0-2
Mål: Niklas Jönsson, Inatimi Biotonye.
En säker seger, båda målen i första halvleken, Niklas Jönsson 
både målskytt och utvisad.

14/9 IFK-Växjö 5-1
Mål: Jesper Eliasson 2, Danny Gunnarsson, Karim Al-Asi, Ilir Salja.
Återigen underläge som vändes till storseger, stabilt målvakts-
spel av 17-årige Alexander Nilsson.

6/6 IFK-Nybro 2-0
Mål: Inatimi Biotonye, Karim Al-Asi.
De polkagrisrandiga smålänningarna bjöd tufft motstånd och 
IFK:s båda mål kom i slutminuterna.

21/9 Nybro-IFK 1-1
Mål: Jesper Eliasson.
En tuff match där båda lagens spelare halkade omkull på den 
såphala planen. Nybro fick 1-0 och det är tveksamt om bollen 
var över mållinjen, IFK kvitterade på straff.

14/6 Saxemara-IFK 1-3
Mål: Inatimi Biotonye, Niklas Jönsson, Linus Karlsson.
Tidigt baklängesmål, men två snabba IFK-mål återställde ord-
ningen och i andra kunde Linus Karlsson även göra 3-1.

27/9 IFK-Saxemara 3-1
Mål: Jesper Eliasson, Filip Ranmo, Ilir Salja.
Drömstart med 2-0 redan efter fem minuter, men Ronneby-laget 
bjöds in innan Ilir Salja avgjorde med sitt 3-1 i 67:e matchminuten.

19/6 IFK-Tollarp 1-0
Mål: Jesper Eliasson.
Tabelljumbon pressade IFK och det blev en knapp seger efter 
välplacerat skott av Jesper Eliasson.

4/10 Tollarp-IFK 0-1
Mål: Linus Karlsson.
Så jävla underbart, ett mål behövdes för serieseger och det 
gjorde trotjänaren Linus Karlsson – och mål-Calle Lindell räd-
dade friläge i slutminuten – två stora hjältar!

Diego Delgado-Forrich

Karim Al-Asi & Jesper Eliasson jublar
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Även din bils rostskydd har ett bäst-före-datum.
Och du dricker väl inte mjölken flera dagar efter bäst-före-datumet, när den är sur?
 Det är likadant med bilar.
 Bilars rostskydd har ett bäst-före-datum, som betyder att risken är stor för oåterkalleliga
rostangrepp. Den farliga rosten kommer inifrån och syns inte förrän det är för sent!
  Vi Bilägare testar löpande nya bilmodeller på den svenska marknaden.
 De ger bilmodellen ett rostbetyg, som har ett tillförlitligt prognosvärde enligt KIMABs
undersökningar av 5-6 år gamla bilar.
 Se alla bilmodellerna på vibilagare.se.

Redan passerat bäst-före vid nyregistrering:
Alfa-Romeo, Chevrolet, Doge, Fiat, Honda, Mazda,
Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki och Toyota med 
flera får rostbetyget 1 eller 2 på skalan 1-5:
... För lång livslängd bör extra behandling sättas in,
så tidigt som möjligt.”

Passerar bäst-före 2-3 år efter nyregistrering:
Citroën, Ford, Hyundai, Kia, Lexus, Opel, Peugeot 
och Saab med flera får rostbetyget 3 på skalan 1-5”... 
Extrabehandlingar är att rekommendera, bör ses 
över efter 2-3 år.”

Passerar bäst-före 5-6 år efter nyregistrering:
BMW, Mercedes, Seat, Skoda, Volkswagen och Volvo
med flera får rostbetyget 4 på skalan 1-5”...
Bör ses över efter 4-5 år.”

Passerar bäst-före ca 6 år efter nyregistrering:
Audi A6, BMW 520, 530, Renault med flera får
rostbetyget 5 på skalan 1-5: ”...
Förnyelse av behandling kan bli aktuell efter 6-7 år.”

Om du fortfarande är osäker på din bils rostskydd, så låt 
oss göra en rostskyddskontroll med specialinstrument på 
mer än 65 utsatta punkter.
 Läs mer om var bilen rostar och hur du skyddar den på 
www.dinitrolcenter.se

Du som vill minska dina bilkostnader.
Ett enkelt och beprövat sätt är att behålla bilen lite längre 
och spara tiotusentals kronor.
 Så ge din bil en kompletterande rostskyddsbehandling.
 Den bevarar din bil i sitt nuvarande fina skick med 
längre livslängd och bibehållen krocksäkerhet.

Vi förlänger bilens bäst-före-datum.

Hässleholms Rostskyddshall
Tel 0451 820 90

Ingår i Sveriges ledande kedja för bilrostskydd som finns över hela Sverige.
www.dinitrolcenter.se

Brynolf &
 C

o/Lindelöf &
 C

o. Illustration: Torbjörn Eriksson

Din leverantör när det gäller bemanning, rekrytering och omställning.
www.wikan.se • 044-590 65 00
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NORRA SKÅNE OFFSET
     281 81 HÄSSLEHOLM

Vårt mål är att öka trycket

www.nso.se | Hässleholm
Norra Skåne Offset AB

Mats Hansson 0451-745 010, 0708 77 10 75
Thomas Sköld 0451-745 025, 0708 40 48 86
Mats Ahlberg 0451-745 011, 0708 77 10 78

Vi hjälper dig med din trycksak!

Yrkeshögskolan Syd
Lärande och praktik i samverkan med arbetslivet

Vi erbjuder följande YH-utbildningar

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

Heltid 400 YH-poäng

• Automationsingenjör
• Byggnadsingenjör 
• Elingenjör - Elkonstruktion

Deltid/distans 200-225 YH-poäng
• Arbetsledare anläggning
• Entreprenör elinstallation med 
 allmän behörighet
• Produktionsteknik
• Produktionsledare - husbyggnad
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Stora framgångar
P09: Tränar en gång i veckan. Just nu in-
omhus på Linneskolan kl. 10.30 -12.00 
på lördagar.
 
P08: Tränar en gång i veckan. Just nu in-
omhus på Linneskolan kl. 10.30 -12.00 
på lördagar. Kommer spela Levins cup 
nästa år.
 
P07: Tränar två gånger i veckan. Fredagar 
16:30-18:00 och söndagar 9:30-11:00 i 
Linnéskolans sporthall. Deltog bl.a. i Le-
vins cup och Vinslövs fritidscenter cup 
förra året.
 
P06: Har deltagit i Levins cup under året 
och i ytterligare några cuper både inomhus 
som utomhus. Har även hjälpt P05 med 
spelare till deras lag.
 
P05: Har deltagit i resultatlöst seriespel vår 
och höst under året samt deltagit i cuper 
både inomhus och utomhus.
 
P04: Har deltagit med två 7-mannalag 
i seriespel både vår och höst. På våren 
kom man 3:a och 4:a i sina serier vilket 
innebar att man fick spela i svårare se-
rie under hösten. I höstserien blev man 
sedan 5:a och 7:a. P04 har även delta-
git i cuper där man tagit sig till slutspel.
Årets höjdpunkt var dock då man del-
tog i Pinse cup i Danmark och då man 
kom till semifinal.

P03: Har deltagit med tre 7-mannalag i se-
riespel både vår och höst. På våren spe-
lade man serie i A, B och C-nivå och man 
kom 6:a, 3:a och 2:a. I höstserierna spe-
lade man på A, B och B-nivå och då blev 
man 9:a, 6:a och 8:a. P03 har även delta-
git i cuper under året. Bl.a har man vunnit 
KVB-cupen i Åstorp och Team Sportia cup 
i Älmhult inomhus och Vinslöv fritidscenter 
cup utomhus.
 
P02: Har deltagit med tre lag i seriespel 
både vår och höst. På våren spelade man 
serie i A, B och C-nivå med placeringar-
na 4:a, 4:a och 5:a. I höstserierna spelade 
man på B och C-nivå för tolvåringar där 
man kom på 1:a och 5:e plats, men man 
provade även på 9-mannaspel i 13-års-
serierna på B-nivå och där man på ett im-
ponerande vis lyckades vinna serien. P02 
har deltagit i ett stort antal cuper och det 
blev seger i Team Sportia cup i Älmhult 
samt Sten Stensson cup i Eslöv inomhus. 
Årets höjdpunkt var dock när man var med 
i ”Fotboll mot rasism” och då man nådde 
slutspel och tredje plats nere på Swed-
bank stadion i Malmö.
 
P01: Har deltagit med två lag i seriespel 
både vår och höst. På våren spelade man 
serie i A och B-nivå och kom 3:a och 1:a. 
I höstserierna spelade man på A och C-ni-
vå och då kom man på 5:e och 1:a. Under 
vintern deltog man i BK Höllvikens vinter-

cup Skåne-VM och i en del inomhuscuper 
med bra resultat. Utomhus tog man en 
meriterande 2:a plats i KBK-cupen i Hel-
singborg, men framförallt var man med om 
ett fantastiskt Gothia cup äventyr.
 
P00: Började året med att ta sig till sexton-
delsfinal i DM efter att de tagit en tredje-
plats i Kristianstad arena cup. Därefter var 
det spel i den Norra Skåneserien för P14 
för hela slanten och efter en fantastisk vår 
blev man 2:a i serien, vilket innebar spel 
i P14 Skåne A under hösten. Den serien 
blev dock lite för svår även om avståndet 
till de bättre lagen minskat.
 
P99: Har spelat i Skåne C under både vår 
och höst och då blev man 3:a och 5:a. Man 
har även deltagit i den lokala serien under 
vår och höst. I dessa serier blev man 6:a 
bägge gångerna. P99 har även provat på 
spel i juniorserierna och släppt spelare till 
äldre lag under året, vilket gör deras resul-
tat mycket imponerande. Vi får säkert höra 
talas om flera spelare från P99 i framtiden. 
Kronorna på verket i år var vinsten i Kristi-
anstad arena cup och deltagandet i Gothia 
cup där man tog sig till A-slutspel.
 
Vill Ni prova på fotboll och vara med på lik-
nande resor?
 
Läs mer om våra lag på 
www.ifkhassleholm.se

Pontus Ernstsson Jakob Svensson Isaac Holmberg

Bollkul startar 30/11
Bollkul för de allra minsta, 2-5 åringar. Söndagar 15:30-
17:00 i Lärdeskolan. Föräldrar och barn leker tillsammans.
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AA - Anonyma Alkoholister
– är en gemenskap av män och kvinnor som 

träffas regelbundet för att dela sina erfarenheter.

Alkoholproblem? Snapphanegruppen
Hantverkaregatan 6 NB

Tel: 0734 - 30 98 28
Mötestider:

Måndag 19.00 Onsdag 19.00
Torsdag 12.00 Lördag 10.00

Parkvillan
Åkaregatan 11
Tel: 0451 - 892 04

Mötestider:
Tisdag 19.00 Fredag 19.00

Söndag 19.00

IFK-dag på Österås
I somras arrangerades en IFK-dag för första gången, en dag där killarna från alla åldersgrup-
per möttes. De små och de stora killarna delades upp i lag och spelade matcher och lärde kän-
na varandra, föräldrar och ledare umgicks, grillarna jobbade för högtryck och stämningen 
var hög även om vädret inte var det allra bästa.

Liten mot stor
Oskar Segertun  
mot Axel Eriksson Adrian Gjakova, Jakob Svensson & Miran Filiz En trött Albin Segertun

Amel Crnalic
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KVALITETSMAT FRÅN FOOD4YOU

lEVInS CUP
levins Cup har spelats även denna säsong och som vanligt har flera klubbar delat på ar-
rangörsskapet under säsongen, avslutningen arrangeras av IFK och det var som vanligt hög 
stämning och cupen drog även detta år massor med åskådare bestående av föräldrar, syskon, 
mormor och farfar.

Noah Flinck En tjej i FC-Hessleholm

Kerim Belic
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En bank för dig 
– hela livet

TalanGTränInG
Det var som traditionen bjuder högsta möjliga kvalité på tränarna när IFK i somras inbjöd till 
talangträning på Österås fina gräsplaner, såväl IFK:s egna talanger som talanger från klubbar 
runt om deltog. Det är stjärntränarduon Björn andersson och Bosse nilsson, presentation 
överflödig,  som håller i trådarna och till sin hjälp har dom tre kvalificerade gästtränare, med 
tydlig anknytning till IFK.

• Tobias Linderoth, 35 år, spelade i IFK 
under ungdomsåren där han hann debu-
tera i Superettan med IFK  innan han för-
svann till Feyenoord, Elfsborg, Stabaek, 
Everton, FC Köpenhamn, Galatasaray. 
Tobbe hann med 76 A-landskamper innan 
en skada satte stopp vid 29 års ålder.

• Anders Linderoth, 64 år, allsvensk trä-
nare i Mjällby i år, proffs i Marseille, Guldbol-
lenvinnare, 40 A-landskamper – och så har 
han för alltid skrivit in sig i IFK-historien efter-
som han förde laget till allsvenskt kval 1993.

• Albin Nilsson, 21 år, spelar med Super-
ettanlaget Ängelholms FF och är fostrad i 
IFK. Mittfältare och back.
Två träningspass per dag i dagarna tre, 
mellan passen bjuds på lunch, där gästträ-
narna berättar om sina karriärer.

Joel Sidemyr Carl Lundahl-Persson Tobias Linderoth

Kvalifi cerad tränarkvartett Tobias Linderoth, Bosse Nilsson, Björn Andersson och Ola Wendel
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010-199 88 00 | info@eolusvind.com | www.eolusvind.com

Först och bland de största
VET DU ATT EN AV SVERIGES LEDANDE VINDKRAFTPROJEKTÖRER FINNS I HÄSSLEHOLM?
Eolus är det svenska vindkraftföretag som funnits längst, sedan 1990. Vår kombination av att uppföra, sälja och  
förvalta verk och hela parker gör oss till en stark och stabil partner.

Kontakta oss för att göra en lönsam och grön investering i hållbar energi.

IFK:s ungdomsverksamhet har  många 
duktiga tränare och ledare, lagbildsfoto-
grafering lockade ett par hundra.

U-lagen

Liggande: Julius Kajrup. Sittande från vänster: Algot Hallberg, Hannes 
Wahlentin, Viktor Ahlgren, Nick Gudmundsson, Julius Modén, Lukas 
Andersson. Stående från Vänster: Adam Branting, Hugo Kroon, Caspian 
Andersson Stjernqvist, Lao Salih, Malte Lindgren, Rio Cordova.

Främre raden från vänster: Shkelqim Mulici, Elias Johansson, Ali Tamimi, 
Isaac Holmberg, Simon Johansson, Jacob Holmberg, Noa Olofsson, Egon 
Ipsen, Christian Vanga, Elliot Chalom, Farah Jumma. mittersta raden från 
vänster Anton Nilsson, Fida Haidarei, Victor Holmberg, Elias Karimi, Teo 
Helm, Albert Rosen, Måns Hansson, Anton Alonso, Gustav Talik, Simon  
Talik, Jonathan Månsson. Bakre raden från vänster Niklas Johansson, 
Johan Holmberg, Johann Månsson, Stefan Holmberg,Tony Helm.

Sittande från vänster: Kashif Haidani, Pontus Ernstsson, Oscar Olsson, 
Elias Ulfvik, Jonathan Nilsson, Villiam Christiansson, Marcel Ali
Stående från vänster: Ola Wendel (tränare), Edvin Nilsson, Axel Rosén, 
Fabian Rönningdahl, Sonny Andersson, Kevin Zenthio, Isak Rosberg, Erik 
Åberg, Jakob Svensson, Fredrik Ulfvik (lagledare).

Sittande vänster: Tim Prins, Noa Flink, David Kipowski, Alve Lind, Alireeza, 
Baseer Muhammed, Santiego Bajric, Max Johansson. Stående Vänster: 
Filip Jönsson, Viggo Söderberg, Kerim Becic, Gustav Månsson, Max 
Johansson, Artmir Ahmeti, Svante Andersson, Tayfun Emurla.

Bakre raden; Jonny Dahlkvist, Christian Örn, Sven Hoff, Admir Culum, 
Johan Kroon, Magnus Olsson. Mittenraden: Albin Olofsson, Keisar Ahmed, 
Haris Cukur, Gentrit Kurti, Max Kroon, Oskar Åström, Kieran Storm, Armin 
Culum, Morris Blixt, Filip Hoff, Lazar Majstorovic, Lucas Edvinsson, Sinan 
Hajdaric, Jens Ivansson.  Främre raden: Vincent Ohlsson, Måns Rosén, 
Filip P Bodén, Max Persson, Simon Sandqvist, Erik Anderberg, Vilgot Örn, 
Ludde Dahlkvist, Karl Olsson, Shpendim Qorri, Karl Persson.
 

Sittande från vänster:  Oskar Lindgren, Mohammad Mohibi, Adrian Gja-
kova, Carl Lundahl Persson, Viggo Olsson, Amel Crnalic och Mohammed 
Hussein. Stående från vänster: Marcus Eriksson, Axel Eriksson, Elliot 
Nilsson, Victor Carlsson, Conny Olsson, Linus Askevik, Michell Brageman, 
Axel Nordh, Carl Engvall och Robin Engvall.

Sittande från vänster: Vincent Jönsson, Leon Shala, Arian Arucaj, Elias 
Emilsson, Frank Sandqvist, Erik Halldén och Ludvig Åström. Stående 
från vänster: Julian Bexdahl, Gentian Tahiri, Oskar Segertun, Miran 
Filiz, Elliot Hartorp, Ture Jönsson, Arvid Persson, Einar Ipsen, Axel 
Enetjärn och Helgi Steinn Kröyer. Ledare från vänster: Jonas Enetjärn, 
Djavit Arucaj och Björn Åström. 

Främre raden från vänster: Andi Ademi, Elion Hetemi, Nedzad Dzino-
vic, Alden Softic, Albin Segertun, Noa Helm och liggande längst fram 
Granit Kurti.Övre raden från vänster: Daniel Segertun, Arnel Dlakic, 
Elbir Feka, Raafat Aziz, Hugo Grane, Alexander Hansson, Edvin Ipsen, 
Elias Johnsson, Ahmad Chehade, Albin Nilsson, Abedin Ademi.

Sittande från vänster: Theo Nilsson, Casper Svendsen, David Alonso, 
Oliver Johansson, Karim El-Mohammad, Algot Pramberg, Eric 
Bergman. Stående från vänster: Göran Persson, Luka Samarzija, Albin 
Jansson, Oscar Widmark, Rasmus Engman, Lucas Johnsson, Daniel 
Lay, Stefan Jansson. 

Sittande från vänster: Mert Yanev,Sami Alaa 
Hussain Hussain, Edvin Nilsson,Hamed Rahimi, 
Abulmajid Al Hamwy, Elias Karlsson,Milton 
Gagzis, Malte Nilsson. Mellanraden från vänster: 
Edvin Rydell, Laif Mirée, Shpetim Emini, Theo 
Ekström, Erik Åberg, Nodde Norden, Emil 
Svedberg Roth, Jonathan Brodén, Simon Omari. 
Bak.tv.Stefan Nilsson, Pontus Carlsson, Robin 
Svedberg Roth, Ivan Barazza, Kevin Bangura 
Håkman, Alexander Nilsson, Albin Westesson, 
Arvid Pettersson, Jesper Kristoffersen, Hasse 
Dahlberg, Burhan Idrizi.

juniorer

1999

2002

2005

2000

2003

2006

2001

2004

2007-08
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Ta kontakt med Din Sydvedare för information.
Distrikt Hässleholm • Distrikt Älmhult
Vx: 010-46 38 000

Gallring är friskvård för skogen!

nybörjarna
Många har svenska landslagströjor och många har Barca-tröjor med Messi på ryggen. Pojkarna är 
bara 5 år och har precis börjat träna fotboll med IFK. Entusiastisk ledare är hassan Mohsin och på 
denna första träning assiterades han av ungdomsansvarige Magnus Olsson.

Hatten av för Gabriel Eriksson

Elion SalikuHassan Moshin Magnus Olsson

Bernhart Brandt 
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Allt i plåt och ventilation
Etablerat 1964

0451-158 53 • HÄSSLEHOLM

juniorerna
juniorerna har i år spelat i juniorallsvenskan div. 1 och gjort det bra. 
Visserligen hamnade killarna sist, det blev för många oavgjorda 
matcher. Men betänk att många var 2- 4 år yngre än motståndarna.

Matcher/Mål

1480 x 925 mm

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

Zuperbowl
i Hässleholm

Välkommen till den nya bowlinghallen Zuperbowl med 
fullständiga rättigheter.

Tel. 0451-411 77 • www.zuperbowl.info

Iris Blommor
Hässleholm

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

Namn J-allsv  J2 Född

Elias Karlsson  22/1  5/2  1997
Kevin Bangura  22/0  11/0  1997
Laif Mirée  21/4  4/5  1997
Burhan Idrizi  20/1  2/2  1997
Alexander Nilsson  20/0  1/1  1997
Malte Nilsson  20/0  2/0  1997
Arvid Pettersson  20/1  12/1  1996
Pontus Carlsson  18/2  3/0  1997
Shpetim Emini  18/0  10/7  1997
Abdulmajid Al Hamwy  17/3  2/0  1996
Mert Yanev  17/2   1996
Edvin Nilsson  16/1  9/2  1996
Hamed Rahimi  14/1  7/11  1998
Jonathan Brodén  13/4  1/0  1997
Theo Ekström  13/4  2/1  1999
Simon Omari  12/0  2/1  1996
Edvin Rydell  11/1  5/1  1997
Robin Svedberg-Roth  9/0  1/0  1995
Edem Hetcheli   7/1  1995
Junior Bangura   7/0  1995
Philip Bengtsson   5/0  1995
Ludvig Melin   4/0  1995
Jesper Kristoffersson  4/0  12/1  1998
Erik Åberg  3/0  9/1  1999
Milton Gagzis  2/0  12/0  1997
Edhem Salihovic  2/0  5/4  1995
Ivan Barazza  1/0  3/0  1996
Emil Svedberg-Roth  1/0  6/2  1997
Klas Engman   10/3  1997
Sami Alaa Hussain   11/0  1998
Albin Westesson   4/0  1997

Tisdag 19.00 Fredag 19.00
Söndag 19.00

Edem Hetcheli & Theo Ekrtröm Abdulmajid Al Hamwy

Laif Mirée 
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erbjudande från skandiamäklarna

Funderar du på att sälja din bostad? Om du anlitar oss att förmedla din
bostad så bjuder vi på ett julbord för två personer. Välj mellan Kurhotellet i
Tyringe eller Furuliden i Vittsjö. Välkommen att ringa oss på 0451-828 28 så
berättar vi mer. Väl mött!  

*Erbjudandet, i form av en värdecheck, gäller tom 14/12 2014 när du tecknar
förmedlingsuppdrag med oss.

SKANDIAMÄKLARNA HÄSSLEHOLM, 0451-828 28, WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

VVS
KN

Ingenjörer AB

90

Röingegatan 29·  www.gummiroth.se

Enhörningsvägen 8 Hässleholm
Tel. 415 84, 892 54 • Telefax 0451-894 44

Byggnads- och Ventilationsplåtslageri

Battericentralen
Tel. 0451 / 109 16 • Väpnaregatan 4 • 281 52 Hässleholm

P70 samlade på Österås

IFK:s pojkar födda 1970 hade en lör-
dagseftermiddag i april återträff på 
Österås, först fotbollsmatch, som fick 
avgöras med straffsparkar, - och sedan 
trivselkväll i IFK:s klubbstuga.

IFK:s 70:or var otroligt framgångsrika 
och vann serier och DM under ledning av 
Olle Andersson och Zenon Rokicki och 
deras pojkar Jonas Andersson och Mar-
tin Rokicki var framträdande i laget som 
innehöll flera andra jätteduktiga spelare, 

Jonas Nilsson spelade A-lagsfotboll - 
och det gjorde förstås även Martin Ro-
kicki som var med i laget som kvalade till 
allsvenskan mot Degerfors 1993.

Martin var framspelaren och Jonas An-
dersson var målskytten, tvillingarna Jocke 
och Jörgen Andersson, Magnus Lindgren, 
Christian Jönsson för att nu nämna några, 
var andra framträdande spelare. Dom här 
pojkarna har hunnit bli 44 år…

Stående fr. v. Olle Andersson, Jörgen Nilsson, Joakim Andersson, Morgan Jakobsson, 
Magnus Lindgren, Jörgen Andersson, Magnus Johansson, Zenon Rokicki. Sittande fr. v. 
Johan Nordgren, Magnus Nilsson, Björn Karlsson, Martin Rokicki, Per Selander, Jonas  
Andersson. Liggande fr. v. Christian Jönsson och Anders Westerlund

Martin Rokicki & Jonas
Andersson

Joakim Andersson dundrar in en straff
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Slapparklappar!
Ge bort en SPA-upplevelse i julklapp.

Ett sätt att visa omtanke.

Beställ presentkort direkt på hemsidan
 www.halsooasen.se

eller ring oss på 0451-234 53.

Upplev harmoni

Logementsv 13B  •  281 35 Hässleholm  •  Tel 0451-234 53  •  E-post halsooasen@telia.com    

INSERT YOUR LOGO HERE

After inserting logo, please remove the box. This can be done with “TouchUp Object Tool”
in Adobe Acrobat Pro (found under Tools -> Advanced Editing)

SÄG DET MED SIFFROR ELLER BOKSTÄVER  
Årets personliga julklapp är ett armband med en symbolisk 
bokstav eller siff ra som hänge. Välj mellan två olika 
armband i sterlingsilver eller ett svart Triple-läderarmband. 
Julpriset gäller fram till den 24 december 2014.

SÄG DET MED SIFFROR ELLER BOKSTÄVER  
Årets personliga julklapp är ett armband med en symbolisk 
bokstav eller siff ra som hänge. Välj mellan två olika 

JULPRIS
595:- 

SPARA 195:- M
ed förbehåll för tryckfel och utsålda varor.

BJÖRN BYGGER BO MED FINJA 
Björn Christiernsson har förverkligat sitt kanske viktigaste 
byggprojekt hittills; i fem avsnitt har han från grund till tak  
byggt ett murat och putsat drömhus till sig och sin familj. 

Se avsnitten på 
www.youtube.com/finjatube

   HÄSSLEHOLM - TYRINGE  
VINSLÖV-ÖNNESTAD

044-85300, 0451-381870 
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S. Kringelvägen  Hässleholm
Tel. 0451- 468 40

Hjulinställningar  •  Balanseringar
Riktning av aluminiumfälgar  •  Service Släp uthyres!

Delbetala genom GE Money Bank!

KVALITETSMAT FRÅN FOOD4YOU

Detta har hänt
Drömresa
Tre av IFK:s unga spelare, Anton Pramberg, Filip Ranmo och Love Nilsson är just nu ute på en rik-tig drömresa. Grabbarna, som är födda 1994, åker runt i Peru i Sydamerika,  landet som var cen-trum i det mäktiga Inkariket. Det bor 8 miljoner invånare i huvud-staden Lima, ej att förväxla med skidlegenden Sixten Jernbergs hemby i Dalarna med samma namn, där bor det 398...

Killarna stannar två månader och kommer hem lagom till hårdträningen i januari.

Sommarskolan

IFK:s traditionella och uppskattade sommarskola bjöd i år 

på två späckade fotbollsveckor där IFK:s juniorer var led-

are och där deltagarna bjöds på fi ka mellan träningspassen, 

sommarskolan är kostnadsfri. Här har ledartrion Abdullah, 

Pontus Carlsson och Burhan Idrizi samlat några av lirarna.

TIKE avgjorde kvalmatchTokelo Rantie, sydafrikanen som för några år sedan först gjorde succé i IFK Hässleholm och sedan i Malmö FF och som nu är profes-sionell i engelska ligalaget Bour-nemouth, avgjorde kvalmatchen i Afrikanske mästerskapet när han gjorde 2-0 mot Sudan i en match där Sydafrika vann med 2-1. Se-dan gjorde Tike båda målen när Sydafrika spelade 2-2 mot Nigeria.

Eckernförde 
IFK besökte Hässleholms 
vänort Eckernförde 1954.
Övre rade fr v Uno ”Kråkan” 
Åkesson, Okänd, Bengt-Uno 
Dahlén. Liggande fr.v. Hans 
Adamsson, Lars Andersson, 
Pluring, Ture Olsson, Bertil 
Andersson, Kjell Andersson, 
Åke Olsson och Nils Wahlström.

	  
	  
	  
En	  gammal	  IFK-‐are	  gratulerar	  till	  seriesegern	  med	  en	  bild	  från	  turnén	  till	  Eckernförde	  1954.	  
Vi	  har	  ockuperat	  en	  solhåla,	  tyskbyggd	  för	  rätt	  vinkel	  mot	  solen.	  Vi	  återlämnade	  den	  till	  ägarna	  som	  infann	  sig	  på	  eftermiddagen.	  Uno	  Åkesson	  övervakar	  men	  övriga	  är	  svåra	  att	  känna	  igen.	  Någon	  av	  deltagarna	  kanske	  känner	  igen	  sig	  på	  bilden.	  Hans	  Adamsson	  (längst	  till	  vänster	  ).	  
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Ncr du kuper en Kia ingdr alltid den trygga kcnslan av Sveriges lcngsta nybilsgaranti 
frdn fabrik. Vclkommen in och provkur hos din Kia-handlare!

Kampanjpris frdn: 202.900 kr
Sportage Komfort cr utrustad med bl.a. elupp vcrmd 
lcderratt, eluppvcrmt bakscte, 17� aluminium fclgar, 
xenonljus, Bluetooth, regn sensor och 
LED-ljus fram och bak.

2WD 1.6 KOMFORT ORD. PRIS FRDN 216.900 KR
Kia erbjuder Sveriges 
lcngsta nybilsgaranti frdn 
fabrik. Det betyder ukad 
trygghet och bcttre 
andrahandsvcrde.

7 drs garanti 

lcderratt, eluppvcrmt bakscte, 17� aluminium fclgar, 
xenonljus, Bluetooth, regn sensor och 
LED-ljus fram och bak.

fabrik. Det betyder ukad 
trygghet och bcttre 
andrahandsvcrde.

kia.com

Alla erbjudanden gcller t.o.m. 30/11 2014 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar frdn Kia Motors Sweden AB. Gcller ej businessmodeller. Brcnslefurbrukning blandad 
kurning Kia Sportage 5,3�7,2 l/100 km, CO2-utslcpp 139-189 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 5. Lokala prisavvikelser kan furekomma. Bilen pd bilden kan vara extrautrustad. Med reservation fur eventuella tryckfel.

Ncr du kuper en Kia ingdr alltid den trygga kcnslan av Sveriges lcngsta nybilsgaranti 
frdn fabrik. Vclkommen in och provkur hos din Kia-handlare!

Kampanjpris frdn: 202.900 kr
Sportage Komfort cr utrustad med bl.a. elupp vcrmd 
lcderratt, eluppvcrmt bakscte, 17� aluminium fclgar, 
xenonljus, Bluetooth, regn sensor och 
LED-ljus fram och bak.

2WD 1.6 KOMFORT ORD. PRIS FRDN 216.900 KR
Kia erbjuder Sveriges 
lcngsta nybilsgaranti frdn 
fabrik. Det betyder ukad 
trygghet och bcttre 
andrahandsvcrde.

7 drs garanti 

lcderratt, eluppvcrmt bakscte, 17� aluminium fclgar, 
xenonljus, Bluetooth, regn sensor och 
LED-ljus fram och bak.

fabrik. Det betyder ukad 
trygghet och bcttre 
andrahandsvcrde.

kia.com

Alla erbjudanden gcller t.o.m. 30/11 2014 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar frdn Kia Motors Sweden AB. Gcller ej businessmodeller. Brcnslefurbrukning blandad 
kurning Kia Sportage 5,3�7,2 l/100 km, CO2-utslcpp 139-189 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 5. Lokala prisavvikelser kan furekomma. Bilen pd bilden kan vara extrautrustad. Med reservation fur eventuella tryckfel.

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

Månd-Fre 9-18, Lörd 10-14  |  Södra Kringelvägen 2  |  Tel.vxl 0451-348000

HELT UTAN AVGIFTER!

GOD JUL ÖNSKAR ELGIGANTEN HÄSSLEHOLM

Antal del-
betalningar

Lägsta
kreditbelopp 

Månads-
kostnad

Kredit-
kostnad Effektivränta

2 000 200 0 kr

0 kr

0 kr

0%

0%

0%

10 000

20 000

30 000

500

500

500

0 kr 0%

Antal del-Antal del-
betalningar

Lägsta
kreditbelopp 

Månads-
kostnad

Kredit-
kostnad EffektivräntaEffektivräntaEf

2 000 200 0 kr 0%

10 000 500 0 kr 0%

betalningar

Kreditvillkor: 
Delbetala ditt köp i 10, 20, 40 eller 60 månader helt utan avgifter och ränta. Vid exempelvis ett köp på 10 000 kr 
blir den effektiva räntan 0,00% och totalt belopp att betala 10 000 kr. Vi samarbetar med Handelsbanken Finans.

Att tänka på vid delbetalningsköp:  
Handelsbanken Finans gör alltid en kreditbedömning av dig som konsument i samband med köpet.  
Vi uppmanar dig även att göra en egen värdering av din ekonomi över aktuell kreditperiod.

HELT UTAN  
AVGIFTER!

Erbjudandet gäller t.o.m. den 23 december 2014.



Alla erbjudanden i annonsen gäller t.o.m. 31/10 2014.

OKVÄGEN 6, HÄSSLEHOLM | 0451-38 85 00 
WWW.STOBY.SE |        FACEBOOK.COM/STOBYMALERI

VARDAGAR 9-18 LÖRDAGAR 9-14
VARJE TORSDAG I DEC. HAR VI ÖPPET TILL 19!

   

Knivset
› 3 delar (kockkniv, brödkniv 
  & skalkniv)
› Rostfritt stål
› Slitstarka

Ord. pris 1 095 kr

Knivset
› 3 delar (kockkniv, brödkniv 
  & skalkniv)
› Rostfritt stål

Ord. pris 1 095 kr

595kr

Upptäck vårt utbud av 

Kitchenaid produkter!

Köttkvarn & korvhorn på köpet!

Upptäck vårt utbud av Upptäck vårt utbud av Upptäck vårt utbud av Upptäck vårt utbud av 

Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!Kitchenaid produkter!

› Elvisp

› Potatisskalare

4995kr
1299kr

139kr

349kr

   

Vinglas rött
› 59,8 cl
› 2-pack
› Kristall, titanbelagda
› Finns även för vitt vin

Ord. pris 249 kr

   

Whiskey/vattenglas & karaff
› 6 whiskeyglas samt karaff
› Olika modeller � nns i butiken

Ord. pris 733 kr

499krPA
KE

T

199kr2-
PA

CK 1992-
PA

CK
2-

PA
CK

Extra stort!

Paketpris!

VARDAGAR 9-18 LÖRDAGAR 9-14
VARJE TORSDAG I DEC. HAR VI ÖPPET TILL 19!

   

Knivset
› 3 delar (kockkniv, brödkniv 
  & skalkniv)
› Rostfritt stål
› Slitstarka

Ord. pris 1 095 kr

Knivset
› 3 delar (kockkniv, brödkniv 
  & skalkniv)
› Rostfritt stål
› Slitstarka

Ord. pris 1 095 kr

595

Köttkvarn & korvhorn på köpet!Köttkvarn & korvhorn på köpet!Köttkvarn & korvhorn på köpet!

› Elvisp4995kr
1299kr

595kr
  Q CLEAN R200

Robotdammsugare
Sköter städningen automatiskt. Den kraftfulla 
robotdammsugaren anpassar sin sugkraft till 
olika golvytor vilket sänker energiförbrukningen 
med över 30%. 

Ord. pris 2 690 kr

2290kr

Bestickset Philadelphia
› 24-dels bestickset
› Rostfritt
› Finns i matt eller blankt stål
› Levereras i � n besticklåda

799krSE
T

RABATT!45 
Dammsugare
› Tyst, energisparande    
› Hepa-� lter

Begränsat lager.

Din bästa vän 
under kyliga dagarVärme� lt

› Timer 
› 150x90 cm
› Snabb uppvärmning
› Nio temperaturinställningar
› Mjukt plyschtyg (100% polyester)
› Hand- eller maskintvätt 40 grader. 

Maestro gryta
› Emaljerad oval gjutjärnsgryta
› 4,3 liter
› Anpassad även för 
  induktionshäll
› Tål ugnstemperatur upp 
   till 240 grader

› Vitlökspress

under kyliga dagar
› Timer 
› 150x90 cm
› Snabb uppvärmning
› Nio temperaturinställningar
› Mjukt plyschtyg (100% polyester)
› Hand- eller maskintvätt 40 grader. 

349kr

799kr

Ord. pris 995kr

Ord. pris 1 299kr

Ord. pris 1 498kr

Ord. pris 2 495kr

Just nu!

Robotdammsugare
Sköter städningen automatiskt. Den kraftfulla 
robotdammsugaren anpassar sin sugkraft till 
olika golvytor vilket sänker energiförbrukningen 

under kyliga dagar

› Nio temperaturinställningar
› Mjukt plyschtyg (100% polyester)
› Hand- eller maskintvätt 40 grader. 

under kyliga dagar

› Snabb uppvärmning
› Nio temperaturinställningar
› Mjukt plyschtyg (100% polyester)
› Hand- eller maskintvätt 40 grader. 

349
Ord. pris 995krOrd. pris 995kr

!
1375kr

S5 Ecoline Röd

GE BORT EN 
HANTVERKARE I 
JULKLAPP
Den perfekta julklappen till någon som behöver 
lite extra hjälp med det praktiska – Ge bort en 
hantverkare från Stoby!

Vi erbjuder hantverkstjänster inom till exempel 
måleri, golv, kakel, kök- och badrumsrenoveringar.

Det går till så enkelt att du köper ett presentkort i 
vår butik som endast gäller för hantverkstjänster. 
Kontakta info@stoby.se, 0451-38 85 00 eller kom 
till butiken för mer information.

Självklart kan ROT-avdraget nyttjas för utfört 
arbete! 

Ord. pris 5 495kr
› Köksassistent


