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Hänt i sommar...
Första spadtaget i Uddevalla
Den 29 juni tog IKEA och Ikano Retail Centres det första spadtaget till det nya IKEA 
varuhuset och den nya handelsplatsen i Uddevalla på Östra Torpområdet. Det nya IKEA 
varuhuset kommer att ha hela IKEAs sortiment fördelat på två plan med en total yta på 
37 000 m2. Planen är att det nya varuhuset ska kunna öppna sommaren 2013. 
Källa: IKEA Inside/NEWS

BoKlok i Älmhult
I juni sattes de första BoKlok lägenheterna 
upp i centrala Älmhult och den planerade 
inflyttningen är beräknad till om bara några 
veckor.

Grattis SKARPSILL
Under sommaren har produkten SKARPSILL blivit vinnare i två av världens största 
design tävlingar, Red Dot awards och Cannes Lions awards, detta på grund av utmärkt 
design och kvalitet. Källa: IKEA Inside/NEWS

Det här är till dig!
För dig som är IKEA anställd och för din familj är Aktivitetshuset en plats att mötas, 
träffas och trivas på. Arbetstid eller fritid spelar ingen roll, du är alltid välkommen till 
oss. Aktivitetshuset kommer i detta Älmhultsblad att presentera vad de har att erbjuda 
er. Så riv ut mittsidorna och spara foldern på en plats där du lätt kan hitta den!                 

                                                                                                 Aktivitetshuset

Information
Viktig information för dig som ska besöka Älmhultsdagarna och Diggiloo finner du på 
sida 15.
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Enligt Beatrice så har man i årets katalog valt 
att fokusera på aktiviteter istället för rum, 
kort och gott hur man lever sitt liv hemma.
– Istället för att använda ord som sovrum, 
badrum och vardagsrum, har vi valt att 
använda ord som, sömn, en egen plats och 
avkoppling. Årets katalog handlar också 
om att med enkla medel kunna öka hem-
matrivseln, därför har vi valt att lägga fokus 
på textil då man med hjälp av olika textilier 
relativt lätt kan förändra ett rum hemma, 
säger Beatrice. 

Nytt för i år är också IKEA-appen, den kan 
bland annat visa flera varianter av olika rum 
och du kan själv lägga till och ta bort vissa 
saker efter eget tycke och smak. Den nya 
appen har även en scanningfunktion, så om 
du håller din smartphone över vissa utvalda 

produkter i katalogen så kan du få fram mer 
information kring produkten och du har även 
möjlighet att se den i 3D.
– Med hjälp av appen så kan man komma in 
under ytan på ett sätt som vi aldrig kunnat 
tidigare, säger Beatrice.

För att få mer kunskap om livet hemma och 
vad som får svenska folket att trivas har IKEA 
valt att gör en undersökning kring en av våra 
mest symboliska trivselfaktorer gardinen. I 
undersökningen framkommer det att hela 95 
procent av Sveriges befolkning har gardiner 
hemma. Till denna frukost var därför även 
Ida Hult VD Trendethnography, Ozan Sunar 
VD och konstnärlig ledare för Moriska pavil-
jongen i Malmö och IKEAs designchef Marcus 
Engman inbjudna för att säga sitt i ämnet 
älskade/hatade gardiner.

Utanför IKEAs 

kataloglan-

sering på 

Snickarbacken 

i Stockholm var 

det full fokus 

på årets tema 

textil. 

”Låt ditt hem komma till liv och låt till liv komma hem”, är vad årets IKEA katalog 
handlar om berättar IKEA svenska försäljnings ABs kommunikationschef Beatrice 
Siöström för en stor skara nyfikna som valt att besöka kataloglanseringen på 
Snickarbacken i Stockholm, där IKEA bjöd in till frukost. I ett rum klätt med gar-
diner i alla dess former och färger får vi veta mer kring temat textil och hur man har 
tänkt när man skapat årets IKEA katalog.

Textil i fokus 
på Snickarbacken
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– Att ha det ljust och fräscht 
hemma var något som slog 
igenom ordentligt i det sven-
ska folkhemmet, nu börjar vi 
dock se att fler och fler vill 
använda sig av mer textilier 
hemma, säger Ida.
– För mig har gardiner alltid 
varit något som symboliser-
at det privata rummet, något 
som man skyler sig med men 
idag handlar det lika mycket 
om trivsel som något funk-
tionellt, menar Ozan.
Enligt Marcus så är en gar-
din inte bara något som kan 
skapa trivsel i ett hem utan 
också något som faktiskt 
hjälper till att spara energi.
 
I framtiden önskar han att vi 
kommer att jobba mer med 
produkter som kunderna

själva kan addera någon-
ting till, att IKEA kan lev-
erera ingredienserna och 
att kunderna själva sitter 
på receptet. Hyllan IVAR i 
obehandlat trä är ett tydligt 
exempel på detta då man 
som kund kan måla och deko-
rera den precis hur man vill. 

På frågan vad Marcus 
önskar att svenska 
folket ska känna när 
de öppnar årets IKEA 
katalog svarar han:
– Mångfald, stor vari-
ation, massor med 
möjligheter och att vi 
kan erbjuda massor 
med ingredienser som kan 
hjälpa alla att göra just det 
de vill hemma. 

Sista släppet innan flytten
I tisdags bjöd Älmhultsvaruhuset in pressen till det allra sista katalogsläppet i det 
gamla varuhuset. Älmhultsbladet var naturligtvis där.

Johanna Gbenplay, ställ-
företrädande varuhuschef, 
och Kenneth Dansbo, lokal 
marknadschef presenterade 
den 324-sidor långa kata-
logen, som i år fokuserar 
på textilier. Detta har man 
tagit fasta på och större 
delen av entrén är dekor-
erad med färglada textilier.  
– Vi har många kompetenta 
medarbetare som kan hjälpa 
kunden att hitta personliga 
textillösningar. Vi fokuserar 
även på funktionalitet, vad 
fungerar var? 
Både Johanna och Kenneth 
har blandade känslor över 
det sista katalogsläppet i det 

gamla varuhuset. Samtidigt 
som det känns lite nostalgiskt 
ser de fram emot vad det nya 
varuhuset kan erbjuda kunder-
na. Vad är det bästa med årets 
katalog? 
– Fokus på det riktiga livet, 

den är mer levande, säger 
Johanna.
– Vi har lyckats göra något 
annorlunda, det är inte längre 
avdelning för avdelning utan 
mindre stereotypt. 

TEXT: Malin Sennevall
malin.sennevall@ikea.com

Johanna Gbenplay och Kenneth Dansbo visar upp den nya katalogen.

Designchef 
Marcus 
Engman.

Såhär såg det ut på lan-
seringen i Stockholm.

TEXT: Johanna Blomqvist
johanna.blomqvist2@ikea.com
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mer moderna, mer oss själva. 
Vi måste vara färska, fräscha 
och nytänkande, säger Maria. 

I ett förändrat medielandskap 
där våra kunder konsumerar 
media på ett annat sätt än för 
bara fem år sedan behöver 
IKEA utnyttja olika kanaler 
på olika sätt, men med en röd 
tråd som gör det lätt att för-
flytta sig mellan dem alla. En 
ny kanal som kommer med 
årets katalog är en applikation 
till smartphones. Med den kan 
man scanna vissa sidor för att 
se film, fler bilder och 3D direkt 
i mobilen. 

“Färsk, fräsch och nytänkande”

– Katalogen är det bästa sät-
tet att visa kunderna vårt 
varumärke. Idag når den inte 
människors hjärta på samma 
sätt som förr, så med årets 
katalog har vi jobbat med 
att hitta IKEAs tone of voice 
i modern tid, säger Maria 
Ekberg Brännström, global 
katalogchef och beställare av 
katalogen. 

Nenne Pettersson, projektl-
edare för katalogen på IKEA 
Communications (ICOM), 
menar att intresset för kata-
logen fortfarande är stort men 
att det har dalat på sistone.

– Förr sparade man den ett år, 
nu är livslängden kortare. Vi 
behövde en förnyelse.

Tillsammans med en extern 
byrå, McCann, har man gjort 
en resa med mycket fokus på 
vår historia.
– McCann kom in med ett nytt 
synsätt, men det är inte lätt 
att som extern byrå att hitta 
IKEAs sätt att kommunicera, 
berättar Nenne. 

– Det var skönt att få in helt 
färska ögon. Vi behöver bli lite 
kaxiga igen. Vi måste hitta 
lösningar och strukturer som är 

Fokus i årets katalog är textil, något man har tagit fasta på i Älmhultsvaruhuset.

Den nya katalogen är här, med en ny struktur, en ny design och en väldigt gammal 
fåtölj på framsidan. Älmhultsbladet har träffat vår globala katalogchef Maria Ekberg 
Brännström och projektledare för katalogen Nenne Pettersson, för att höra hur man 
tänkte när man valde att förändra något så heligt och dessutom sätta fokus på en trasig 
möbel. 
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FESTLIGT. Den 25 augus-
ti kommer turnépaketet 
Diggiloo till Älmhult och 
alla medarbetare på IKEA, 
Ikano, Inter-IKEA samt vux-
enklubben har blivit erbjudna 
biljetter till föreställningen 
som är en av höjdpunkterna 
på Älmhultsdagarna 24-25 
augusti. 
Per Faeltenborg, samordnare 
av Älmhultsdagarna, berät-
tar vad som händer mer:  
– Det är en stadsfestival 
under två dagar med tivoli, 
knallar, loppis, talangjakt, 
modeshow, dans, före-
tagsmässa och en massa 
aktiviteter på stan, och med 
en Diggiloo-föreställning 
som grand finale.
Något tips till besökarna? 

– Kräftnatta på fredagskväl-
len. Det är Smålands största 
kräftskiva i festivaltältet på 
torget. Dans till CC & Friends 
och en "oktoberfeststämmn-
ing" långt in på nattkröken 
redan i augusti!

Hur är känslan veckan 
innan? 
– Jag är väldigt nöjd att 
vi har kunnat ena hela 
Älmhult för att höja nivån på 
Älmhultsdagarna. Det visar 
att tillsammans kan man 
uppnå nästan vad som helst. 
Att vi har närmare 10.000 i 
publiken på Älmekulla ska 
bli en häftig upplevelse. Jag 
hoppas alla passar på att ta 
del av alla de andra aktiv-
iteterna också. Dagarna

arrangeras av Älmhults kom-
mun, handelsplats Älmhult 
och Växande Älmhult, där 
IKEA ingår. 
För oss på IKEA, Ikano, 
Inter-IKEA och vuxenklub-
ben fungerar Diggiloo som 
den årliga Familjesöndagen 
2012, fast på en lördag. 
Anledningen är att Diggiloo 
är en stor festlighet som vi 
på IKEA inte vill missa. 

Stadsfestival i dagarna två 

TEXT: Erika Jansson
erika.jansson3@ikea.com

Per Faeltenborg

TEXT: Malin Sennevall
malin.sennevall@ikea.com

Katalogens struktur är också 
förändrad. 
– Vi fokuserar på storytelling 
där vi först visar på ett vardag-
sproblem och sedan erbjuder 
en lösning, förklarar Nenne. 

– Katalogen är uppdelad i två 
block, en inspirationsdel med 
fokus på produkten snarare 
än rummet, och en del som 
är organiserad efter produkt-
grupper, berättar Maria. 

Ett roligt inslag i årets kata-
log är ett avsnitt med det av 
IKEA påhittade namnet ”me-
ing”, där det ges inspiration till 
hur man i de minst oväntade 
utrymmena kan skapa sig en 
oas för egentid. Kanske kan 
badrummet eller garderoben 

vara ett alternativ? 
Ett genomgående tema i årets 
katalog är textil. IKEA vill visa 
att det är lätt att göra snabba 
förändringar med textilier, 
samtidigt som man gärna kan 
vara lite mer kreativ och sy 
själv, kanske tillsammans med 
sina barn.
På framsidan av katalogen 
har man valt att inte ha en 
ny produkt utan fåtöljen MK, 
Ingvars egen fåtölj från Bölsö. 
Man kan se att det hänger lite 
underifrån på stolen och ena 
armstödet är lite skadat. 
 
Varför en gammal stol? 
Som Älmhultsbladet tidig-
are har berättat avslöjade 
Ingvar vid första spadtaget 
till nya Älmhultsvaruhuset 

att fåtöljen MK, från 1951 års 
katalogomslag, skulle sättas i 
nyproduktion i år. STRANDMON 
blir den nya stolens namn och 
i samband med katalogsläppet 
kommer den att börja säljas i 
världens alla IKEA varuhus. 
– Stolen är anpassad efter hur 
vi sitter idag. Den tillverkas i 
en ny fabrik i Rumänien, en 
klassisk teknik i modern miljö, 
säger Maria. 
Vad är då det bästa med den 
nya katalogen? 
Enligt Nenne är det den nya 
inspirationsdelen och den nya 
strukturen. 
– Och det är kul med Ingvars 
fåtölj på framsidan! 
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Jag är glad att meddela att Emma Jönsson har börjat hos oss på IKEA 
Testlab. Emma har tidigare jobbat på olika bolag inom IKEA. Emma är 
utbildad textiltekniker på Högskolan i Borås och kommer att jobba med 
textil och brand på IKEA Testlab. Emma började hos oss 5 mars 2012. 
Varmt välkommen till IKEA Testlab Emma!

Jag är glad att meddela att Magnus Andersson 
har börjat hos oss på IKEA Testlab. Magnus 
kommer att bli projektledare för införande av 
QMS-LIMS system på IKEA TestLab. Magnus 
kommer från Astra Zeneka i Södertälje.

Magnus började hos oss den 1 Juni 2012. Varmt välkommen till 
IKEA Testlab Magnus!

Stefan Bertilsson
IKEA Testlab

Charlotte Blomqvist flyttar till Kina där hon tar sig an uppgiften som 
Range Manager på Product Development Center, PDC, i Shanghai. 
Charlotte börjar i augusti 2012. Charlotte har studerat marknadseko-
nomi och innan hon kom till IKEA jobbade hon som inköpare på H&Ms 
huvudkontor. 1989 blev hon Sourcing Developer på textil. Efter det 
har Charlotte varit produktutvecklare för både Barnens IKEA, sovrum 
och badrum. Under de senaste åren har Charlotte jobbat som Range 
Manager, både för Barnens IKEA och nu senast, för vardagsrum och 
arbetsplats. Tack Charlotte för ditt starka bidrag till vår affär. Vi kom-
mer att sakna dig mycket då du har varit en fin kollega som alltid 
levererat. Vi önskar dig all lycka. 

Här i Kina är vi otroligt glada att ta emot Charlotte och hennes gedigna kompetens som vi är 
säkra på kommer att bidra till att PDC blir ett bra utvecklingscenter anpassat för vårt IKEA 
sortiment. Hon kommer att vara viktig i vår utveckling av PDC. Charlotte kommer leda ett 
team av produktutvecklare och samtidigt jobba nära HFB:na för att kunna identifiera vilka 
projekt som passar att ledas av PDC. Charlotte ska rapportera till Joakim Hammar. Du är 
hjärtligt välkommen till oss Charlotte!

Magnus Bondesson                                                  Joakim Hammar
BA manager, vardagsrum och arbetsplats                MD PDC
IKEA of Sweden                                                       Shanghai 

Charlotte ny Range Manager
- på Product Development Center, Shanghai

Emma och Magnus till IKEA Testlab 
- på IKEA Testlab
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Josefin ny Service Desk Responsible 
- på IKEA IMS 

Jag är glad att meddela att Per-Erik Gustavsson har börjat hos oss på 
IKEA Test Lab. Per-Erik går in på ett vikariat och kommer jobba med 
kemitester samt implementera och validera nya metoder. 

Per-Erik har lång utbildning och erfarenhet som analytisk kemist och 
kommer senast ifrån Novo Nordisk i Köpenhamn, där han bland annat 
jobbat med analysmetoder för läkemedel. Per-Erik började den 15 maj 
2012.

Varmt välkommen till gänget Per-Erik!
Mattias Andersson

                                 IKEA Testlab

Per-Erik ny kemist
- på IKEA Testlab

Vi är glada att välkomna Josefin Thulin till IKEA IMS Store Equipment 
Älmhult. Josefin började hos oss den 30 juli och kommer att jobba i 
Service Desk teamet. Som Service Desk medarbetare kommer Josefin 
att förmedla support och kunskap om vårt sortiment och vår service 
till våra användare på IKEA varuhusen i Europa.

Josefin började på IKEA Hemma i Älmhult 2004 som kundservice admin-
istratör. Ett par år senare bytte hon avdelning till ”Picking & Delivery” 
och sedan 2009 har hon arbetet som Team ledare på samma avdelning.

Josefin, tack för den tid du varit hos oss på IKEA Hemma! Den energi 
och entusiasm du har som person har verkligen inspirerat oss alla. Vi kommer att sakna dig 
och din personlighet men är glada för att du får möjlighet att prova nya spännande uppdrag 
inom IKEA. Vi önskar dig stort lycka till i ditt nya uppdrag! 
Varm välkommen till IMS och User Support teamet Josefin! 
Vi är övertygade om att din breda erfarenhet av kundservice och support blir ett värdefullt 
tillskott till hela teamet.

Anneli Gårdnäs                                                  Rose-Marie Ivarsson
User Support Manager                                       Department Head
IKEA IMS Store Equipment Älmhult                    Picking & Delivery, IKEA Hemma Älmhult            
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Välkommen till 
Aktivitetshuset

Det här är till dig!

För dig som är IKEA anställd och för din familj är Aktivitetshuset en plats 
att mötas, träffas och trivas på. Arbetstid eller fritid spelar ingen roll, du är 
alltid välkommen till oss! 

På de följande sidorna kan du se vad vi har att erbjuda dig på din fritid, allt 
för att göra Älmhult en vänlig och spännande plats att besöka,arbeta och 
bo i!

Riv ut mittsidorna och spara folder på en plats där du lätt kan hitta den.

Håll alltid utkik efter nya kurser och aktiviteter på Aktivitetshuset, du kan 
läsa om dem i Älmhultsbladet.

Kom alltid ihåg att visa ditt IKEA ID-kort, Familjekort eller Vuxenklubbskort 
när du besöker oss. R
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För att förenkla för dig som besökare har vi delat in våra 
erbjudanden i olika kategorier. Läs mer nedan.

Sports & Wellness
Olika aktiviteter som möter människors behov av fysisk och mental träning. 
Aktiviteterna kan utföras både individuellt och i organiserade instruktörsledda 
grupper, alltid med syftet att skapa möjligheten för människor att utveckla 
sitt välmående. 

Utanför Aktivitetshuset 
Golf
Boule*
Fiske

Bollsporter
Cricket*
Inomhusfotboll*
Innebandy*
Basket*
Volleyboll*
Handboll*

Racketsporter
Squash**
Badminton*
Tennis**
Bordtennis*

Kropp och själ
Terapeuter

Gym och Funktionell träning
Gym*
Func gym*
TRX
Zumba 
Kettlebells*
ATC Wellness card
Kickboxing*
Klättervägg* 

*Gratis.
**Gratis, om du inte behöver hyra 
ett racket.
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Våra terapeuter:
EMMA PETTERSSON                   
Massage, Akupressurmassage, Reiki

CHRISTIN SIMRYD-EKSTRAND         
Zonterapi, Tibetansk ansiktsmas-
sage                                                          

ANNA JONSSON                       
Kraniosakral terapi, Taktil stimuler-
ing

ANETTE RYDSTRÖM                        
Access bars, Bowenterapi

EVALILL SVENSSON                         
Massage, Hälsocoach, Kostråd, 
Gyminstruktion

MARTIN ROBERTSEN              
Naprapat

JENNIE WILHELMSSON                 
Naprapat

KLAS JOHANSSON                        
Kanaliserad Healing

ROBERT POZEK                                   
Massage, Livsstilscoaching

ANNIKA FRANZÉN                               
Hypnoterapi, Personlig utveckling,
NLP, Coach, Aromaterapeut,
Shandithi-kinesologi

LENA P NILSSON                   
Hawaiiansk massage, Livscoaching
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Freetime & Offers
Ett brett utbud av aktiviteter med fokus på lärande och sammankomst. 
Mest i organiserade grupper men kan även utföras indviduellt. 
Hyr eller låna eller köp ur ett brett utbud av praktiska saker och tjänster 
för att göra vardagen enklare. 

Sång och musik 
Lunchkör
Musik studio**

Familj
Barnrytmik 
Zumbátomic 
Familjerum*
Barnkalas
Familjetillställningar

Kurser och arrangemang 
Barnteater
Loppis
Mysonsdag*
After Work*
Matlagningskurser
Keramik kurser**
Media rum**
Resor (t.ex. fotbollsresor med buss)
Föreläsningar och underhållning

Tjänster och erbjudanden
Bil och båt
Bilskötsel
Takboxar
Släp
Båtar och flytvästar

Mat och avslappning
Café
Spa 
Massagestol*
Solarium

Fester och sammankomster
Lokaler att hyra
Bord och stolar
Porslin att hyra 

Annat kul
Femkampsutrustning*
Styltor*
Frisbee golf*
Stort plockepinn*
Brännboll*
Flermannaskidor*
Krocket*
Boule*
Kubb*
Fiskespön*
Rullskidor*
Innebandyklubbor*
Fotboll*
Strand volleybollar*
Squashrack
Badmintonrack
Tennisrack
Symaskiner*

*Gratis.
**Gratis, men kräver ett “Grönt 
kort”.

R
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Aktivitetshuset

IKEAgatan 8
343 81 Älmhult

Telefon: 0476-587 600
E-mail: aktivitetshuset@ikea.com

Ordinarie öppettider 
Aktivitetshuset:

Måndag - torsdag 07:00-22:00
Fredag 07:00-19:00

Lördag - söndag 08:00-15:30

Multihallens öppettider:
Måndag – fredag 06:15-22:00
Lördag – söndag 06:45-22:00

Du kan även hitta oss på intranätet:
http://inside.ikea.com/supportservices/MeetTravel/
UsefulLocationInformation/lmhultTheheartofIKEA/

Aktivitetshuset

Dag före helgdag eller afton 07:00-18:00
Helgdagar (röda dagar) stängt

 
Vi reserverar oss för ändringar.
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INFORMATION TILL IKEA OCH IKANO MEDARBETARE

VIKTIGT ATT VETA KRING PARKERING I IKEA ÄLMHULT

Om skyltarna
• Vid infarten till varje personalparkering står en färgsatt skylt som visar vilken arbet-

splats parkeringen tillhör.

Säkerhet
Alla medarbetare ska respektera att det är parkeringsförbud:
• på hela IKEAgatans västra sida
• på “mellangatan”, gatan mellan KH och varuhuset. Gatorna är utryckningsväg för 

räddningstjänsten och får inte blockeras. 
• runt godmagasinet bakom KH då detta är privat mark. 

Tillsammans
• Med tydligare skyltning till specificerade personalparkeringar som respekteras och 

används, kan vi höja servicen för kunderna som besöker varuhuset. 

Har du frågor, kontakta din fastighetsvärd eller närmsta chef. 
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Uttag av IKEA/IKANO greenfee-checkar till Älmhults Golfbana 2012

Älmhultsanställd på IKEA/IKANO Bank i Älmhult (arbetsplats i Älmhult) kan kvittera ut 
greenfeecheck/ar för gäst/er på affärsbesök i Älmhult.  Med gäst menas inte privat gäst.
IKEA/IKANO Bank anställd i Älmhult, som är medlem i annan klubb än Älmhults Golfklubb 
kan vid organiserade interna bolags- och/eller avdelningsmästerskap kvittera ut green-
feecheck för eget spel/deltagande.

Greenfeecheck  kvitteras personligen för varje tillfälle. Max 2 st per medarbetare/säsong. 
Medtag medlemskort vid kvittering. Med tanke på eventuella försäkringsfrågor i samband 
med golfspel är du som är värd för en gäst på affärsbesök skyldig att kontrollera att gästen 
innehar spelbart medlemskap i annan registrerad golfklubb. 
IKEA/IKANO Bank har begränsat antal greenfeecheckar. Greenfeecheckarna kvitterar du 
hos Eva Malmström, eva.malmstrom@ikea.com tel. 824 24.

IKEA AB

NAMNBYTE
Introduction IKEA Älmhult byter från den 1 september namn till Experience Älmhult the 
heart of IKEA. Från och med då kommer vi att starta dagen på Tillsammans vid explore 
utställningen. Därefter kommer vi att besöka tredje våningen på IKEA of Sweden, 
modellverkstaden, distributionscentralen, Swedwood och IKEA communications.

Gör din reseräkning i TEC senast den 28/8 kl. 17

Alla reseräkningar från verksamhetsår 12 (VÅ12) måste vara registrerade den 28 
augusti klockan 17.00 och attesterade den 31 augusti klockan 17.00. 

TEC (Travel and Expense Claim system) stängs nämligen den 28 augusti klockan 17.00 
och öppnar igen den 6 september klockan 08.00. Inga nya reseräkningar kan regis-
treras under tiden systemet är stängt. Systemet stänger på grund av att strukturen 
för kostnadsställen ändras den 1 september. Alla reseräkningarna måste göras innan 
systemet stänger för att kostnaden ska bokföras på rätt verksamhetsår. Som vanligt 
måste alla kvitton skickas in. Sista dag att skicka in kvitton är det 28 augusti klockan 
17.00, det vill säga samma tid som gäller för att registrera reseräkningen. 

Den 6 september klockan 08.00 kan man åter registrera reseräkningar, som tillhör det 
nya verksamhetsåret. 

Hälsar                                                                                                                                               
IKEA AB, Finance Services

För frågor om utlägg, reseräkningar eller systemet TEC kontakta TEC support på tel-
efon 0476-58 58 00 eller mejl tec.support.se@IKEA.com. 
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STÄNGT PÅ GRUND AV UTBILDNING
På grund av utbildning håller resebokningen (Travelservice) stängt onsdagen den 22 
augusti mellan kl 8-17. Konferensbokningen är öppen som vanligt mellan kl 8-16.

/Meeting & Travelservice
IKEA AB

IKEAs Familjelördag 
25/8
11.30-14.30 Lunchbuffé
2 varmrätter, salladsbuffé, 
måltidsdryck samt kaffe 
ingår.

75 kr (Halva priset för 
barn upp till 10 år)
Bordsbokning: 
0476-641390

Välkomna!

INFORMATION
För dig som kommer att besöka 
Älmhultsdagarna, ett samarbete mellan 
Växande Älmhult, Handelsplats Älmhult, 
Älmhults kommun och IKEA.

• Älmhultsdagarna drar igång redan kl. 10,00             
så räkna med en heldag i Älmhult!

• Lämna bilen hemma! Det kommer att gå gratisbus-
sar från IKEAs nuvarande varuhus till nya handel-
splatsen med mellanstopp på torget i centrum. 
De går från 10:00 till 17:00 i båda riktningarna 
non-stop. Genom att ta bussen, gå eller cykla kan 
vi undvika trafikköer och vara miljövänliga.

• Älmhultsdagarna kommer främst att hålla till vid 
den nya handelsplatsen, inne i centrum och vid 
Diggiloo-området (Älmekulla). För er som kommer 
att behöva köra bil till Älmhult kommer det att fin-
nas parkeringar i närheten av dessa tre områden. 
Parkeringen vid Älmekulla erbjuder bara cykel-
parkering och plats för bilar med handikappstill-
stånd. Vi vill gärna uppmana alla IKEA och IKANO 
anställda som kommer med bil att använda sig av 

IKEAs personalparkeringar.

VÄLKOMNA!
Växande Älmhult, Handelsplats Älmhult, Älmhults 
kommun och IKEA.

Visning och 
provkörning av gas-
bilar!
Från Einarssons, Göinge Bil 
och Kronobergs Bil.
Bland annat VW UP!, 
Nya Volvo V70 2,0, nya 
Opel Combo, Nya Subaru 
Legacy med 4-hjulsdrift.
När: Fredagen den 24 
augusti kl. 09,45 till cirka 
10,45.
Var: Utanför IKEA 
Aktivitetshus.

STÄNGT PÅ GRUND AV UTBILDNING
På grund av utbildning håller Conference & group reservation (Meeting & travel service) 
stängt fredagen den 24 augusti kl 8-17. Resebokningen är öppen som vanligt mellan kl 
8-17.
/Meeting & Travelservice
IKEA AB



16

  

Aktivitetshuset Zumbakurser med Eva 
Sundström under hösten
Plats: Övre Hallen
Zumba Fitness – härlig 
motion till sköna rytmer.
7 ggr, tisdagar med start 11 september 
11.45-12.30 eller onsdagar med start 12 
september 17.15-18.00. Minst 12 delta-
gare, max 18 deltagare. 315:- 

Nyhet! Zumba Toning – ett muskelfor-
mande pass med speciella hantlar. Passar 
väldigt bra även för män.  7 ggr, ons-
dagar med start 12 september klockan 
11.45-12.30. Minst 10 deltagare max 14 
deltagare. 470:- (Eva ordnar hantlar) 

Nyhet! ZumbAtomic – Zumba för min-
dre barn.
6 ggr, 4-7 års ålder tisdagar klockan 
17.00-17.45, med start 4 september. 
Minst 15 barn, max 26 barn. 270:-

Gratis Prova-på Zumba Toning den 
5 september klockan 17.00 och klockan 
17.45. Föranmälan.
Uppstart med GRATIS ZUMBAPARTY 
i Storan den 6 september klockan 
19.30. Föranmälan.

Intresseanmälan för partyt, Prova-på 
Zumba Toning och anmälan och betalning 
till kurserna på Aktivitetshuset.
Anmälan är bindande.

Hösterbjudande!
Anette Rydström på Livsstjärnan 
erbjuder alla våra kunder att köpa 
ett kort med tre behandlingar 
(Bowen eller Access bars) för 1150 
kronor, ordinarie pris 1350 kronor.
Allergi, astma, magproblem, 
idrottsskador, knäproblem, ryggbes-
vär, fibromyalgi och stress är en del 
av de problem en Bowenterapeut kan 
hjälpa dig med.
Kortet finns att köpa i receptionen på 
Aktivitetshuset.

Kurs i självförsvar med Älmhults 
Kung Fu och Qi Gong förening 
Plats: Övre Hallen
När: 10, 17 och 24 september klock-
an 17.30-19.30
Pris: 50 kronor för 3 tillfällen

Max antal deltagare, 25 personer, 
bokning och betalning sker på 
Aktivitetshuset. 
Anmälan är bindande.

Smålandskt Hockey-derby Växjö 
Lakers-HV71
Vi har fått tag på 55 biljetter till det 
hetaste derbyt som finns i Småland.
Datum: 4/10 kl 19.00
Pris: 660 kronor / person
I priset ingår Buss/sittplats (bästa 
biljetterna som finns i hallen) Plan 4 
och i priset ingår en Grill-buffe (ät så 
mycket du vill). 
Man äter samtidigt som man ser på 
matchen, och där finns också en bar 
där man kan köpa diverse drycker. 
Bussen avgår från Aktivitetshuset 
klockan 16.30.
Bokning och betalning på 
Aktivitetshuset.
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Aktivitetshuset är en plats där du kan ha arbetsmöte, ta en fika, läsa dagens tidning, 
träna eller bara umgås. Det som tidigare var Fritidsklubben är nu en del av Aktivitetshuset.

Öppet: måndag - torsdag 7.00-22.00, fredag 7.00-19.00, lördag och söndag 8.00-15.30. 
Som IKEA medarbetare har du access till Multihallen alla dagar 06.15-22.00.
Telefon 0476-587 600. Aktivitetshuset@ikea.com
IKEA Inside / Support & Services/ Meet & Travel/ Useful Location Information/ Älmhult - 
The heart of IKEA/ Aktivitetshuset

Lär dig simma Crawl
I samband med onsdagssimningen på Haganäs kan vi erbjuda en crawlkurs med vår 
Naprapat Martin Robertsen.
För er som vill lära er ett annat simsätt än bröstsim, eller ni som provat simma frisim 
men inte lärt er tekniken. Vi tränar först på att skapa en bra vattenvana och hitta 
balans och flytförmåga i vattnet. Därefter börjar vi med bensparken som skall vara 
den drivande delen av simsättet. Att andas utan att förlora rytm och kraft tränar 
vi mycket på. Sist lägger man på armtagen som skall dra kroppen framåt genom 
vattnet.

Plats: Haganäsbadet
När: onsdagar klockan 07.00-08.00 den 5 september 
t.o.m. 31 oktober
Pris: 800 kronor för 9 tillfällen
Observera att entré till simhallen ej ingår i kurspriset. 
Minsta antal deltagare 8, max antal deltagare 12.

Bokning och betalning sker på Aktivitetshuset. Anmälan är 
bindande.

IKEA Mästerskapet i GOLF lördag den 15 september
Nytt för i år är att vi fått möjligheten att bjuda in alla IKEA medarbetare i hela 
Sverige.
Så vässa formen och anmäl er snarast.
Platserna är begränsade till max 88.
Först till kvarn.
Vi spelar i 3 klasser A       -18.0
                           B 18.1-36.0
                           C 36.1 +
Flera roliga extra tävlingar kommer också att ingå.
Vi planerar också för en gemensam kvällsaktivitet med lite mat på Aktivitetshuset.
Kostnad 125 SEK / person, dryck betalas separat.

Välkomna med er anmälan: Golf-id  + hcp till 
Info@almhultsgk.se
Stefan.thorn@ikea.com
Svenarne.svensson2@ikea.com
Fritidssektionen Golf
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LUNCHGUIDEN

ÄT SÅ MYCKET DU VILL AV VÅR 

med massor av goda grön-

saker, krispig sallad, läck-

ra såser, flera hemlagade 

varmrätter med eller utan 

kött, hembakat bröd, flera 

olika tillbehör samt lingon-

dricka, isvatten och kaffe.

Måndag-fredag 
11.30-14.30 75:-

0476-64 13 90

Må 

Ti

On

To

Fr  

Korv med stuvade makaroner
Medelhavsgratäng, makaroner

Kallrökt laxlåda, potatis, romsås
Rostade rotfrukter med limesås

Revbensspjäll, gräddsås, potatis
Qournfilé, kokt potatis, gräddsås

Bruna bönor med stekt fläsk
Svampomelett medbladspenat

Kycklingklubba, klyftpotatis och 
grönpepparsås
Parmesangratinerade grönsaker 
och kall sås

Häfte med tio lunchkuponger: 380 kr. 
Sallad, smör, bröd ingår. 
Betalar du med kontanter kostar 

dagens lunch: 41 kr.

Varje dag mellan 9.30 och 11.00 
serverar vi frukost från 9 kronor. 

IKEA RESTAURANG 
& CAFÉ
VARUHUSET 
ÄLMHULT 

I Bistron: Dagens sallad mån - fre 
45:- (Inkl. Ramlösa, smör & bröd)

Må

Ti

On

To

Fr

Bäckgatan, vid IKEA Distribution 
Centre. Ingång vid vakten. 
Telefon: 0476-81489; 070-6376606

65:-
Häfte med tio lunchkuponger: 600:-

Kasslergryta, ananas och ris
Stekt strömming, potatismos

Oxjärpar i gräddsås, kokt potatis
Caesarsallad

Falukorv, stuvade makaroner
Fiskgryta och kokt potatis

Baconspäckad köttfärslimpa och
kokt potatis
Biffstroganoff med ris

Vårrullar, söt/sursås och ris
Rökt kalkonbröst, gräddsås, kokt 
potatis och grönsaker

Varje dag serverar vi dagens sallad.

Sallad, bröd, smör, dricka 
och kaffe ingår. 
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SAKER OCH TING

SÄLJES

Häfte med tio lunchkuponger: 600:-

Kasslergryta, ananas och ris
Stekt strömming, potatismos

Oxjärpar i gräddsås, kokt potatis
Caesarsallad

Falukorv, stuvade makaroner
Fiskgryta och kokt potatis

Baconspäckad köttfärslimpa och
kokt potatis
Biffstroganoff med ris

Vårrullar, söt/sursås och ris
Rökt kalkonbröst, gräddsås, kokt 
potatis och grönsaker

Varje dag serverar vi dagens sallad.

Spelstol i svart läder. Pris 
400 kr. Bagagematta SAAB 
95 kombi. Pris 300 kr. Lastnät 
SAAB 95 kombi. Pris 200:- Nytt! 
070-21614 66.

KABE Ametist GLE -03. Se mer 
info och bilder i annons insatt på 
blocket 22 juli. 0730913718.

Gosig kattunge av rasen 
Helig Birma vill flytta hemi-
från. Hon är chokladtabby-
maskad och leveransklar. 
Pris: 6000 kr. 0732-054605.

Husbil till Salu! 2000 Fiat 
Chausson Allegro 6.8 m. 
B-körkort ok. 2.8 liter turbo 
diesel, 11100 mil. Nybesiktigad.
HBG 2 dubbelsängar, fullt utru-
stat kök och extra stor kyl/frys. 
Kapslad dusch/handfat/toalett, 
luftkonditionering, ny CD/radio. 
Massor av lagringsutrymme, 
monterad rack för 3 cyklar, 
utdragbar markis, stora takfön-
ster. Ej rökt i eller husdjur, ny 
skick! Bra pris, 259,000 SEK.  
0732-321608 e-post yvonne.
watson@ikea.com.

Sommarstuga på Öland! 
Modern nyrenoverad som-
marstuga nära Ölandsbron. 
Fantastiskt läge med vacker 
utsikt, nära bad och golfbana. 
Huvudbyggnad 55+20 m2, för-
råd och gäststuga 15 m2, tomt 
1000 m2 plus intilliggande tomt 
1000 m2. Kontakta: sparsam-
trad@gmail.com.

STUDSMATTA, med skyddsnät, 
nytt skydd, överdrag och stege. 
Inköpspris ICA Maxi ca 2.300. 
Säljes nu komplett 995 kr eller 
separat. 0704-801284.

VESPA SUPER 1966, 150 cc. 
Fordonstyp: Scooter. Priset på 
denna limegröna klassiker m 
matchande hjälm är 16.000. 
Motor mm totalrenoverad 2006. 
Ring 0704-801284.

Röd/svart Crescent flick-
cykel 24”, i toppenfint skick, 
använd bara sommartid. 3 väx-
lar, fotbroms. 1500kr. 0470-
60171 070-5093285.

TYLÖSAND 3-sits soffa, pur-
purfärgad klädsel. 2500:- Säljes 
pga flytt och finns i Älmhult.076 

8987003.

Dags att fylla på i frysen med 
närproducerat! Lamm ca 17-20 
kg, Hängmörat nötkött i lådor om 
ca 13 eller 25 kg. Vakumpackat 
och uppmärkt. Mycket hög kval-
itet. www.lokalkött.se. 

Flickcykel, röd Cresent 5 växlad 
26tums, Flickcykel, 3 växlad, 
24tums. 0730-657179.

UTHYRES

Villa i Älmhult, uthyres! 109 m2 
med 3 sovrum och ett generöst 
vardagsrum. Kök med matplats. 
Stort badrum plus en separat 
toalett. Utöver boendeyta ingår 
även ett större förråd och ett 
rymligt varmgarage. Stor lum-
mig trädgård i lugnt område. 50 
m till lekplats. 5 min gångväg 
till IoS, Willys, dagis/skola och 
fritluftsområden. Tillträde enligt 
överenskommelse. appelhult@
mail.com.

Semester Bungalow/lägen-
het uthyres i Spanien Torrox 
Costa (El Penoncillo Beach). 
4-6 sovplatser Lägenheten har 
2 sovrum 2 badrum kök och 
vardagsrum med bäddsoffa en 
underbar havsutsikt, med terass 
på 80 m2.Garage samt 2 pooler.
Tillgång till WIFI i lägenheten. 
Monica.rooth.johansson@ikea.
com.

Semester lägenhet uthyres 
i Spanien Costa Tropical 
La herradura 4 sovplatser.
Lägenheten har 2 sovrum 2 
badrum kök och vardagsrum 
närheten till havet och en under-
bar havsutsikt, med en stor tak-
terass. Tillgång till WIFI i lägen-
heten. Garage finns. Monica.
rooth.johansson@ikea.com.

Möblerad lägenhet uthyres. 
Lägenheten har 1 rum och kök på 
ca 45m2 och ligger ett stenkast 
från IKEAs Värdshus. Tillträde 
från och med 1/9. 0732-321307. 

Nyrenoverad 1:a i centrala 
Malmö på 45 kvm uthyres i 2:a 
hand 6 månader med ev förlängn-
ing. Hyrs ut möblerad, endast 
måndag till fredag! Perfekt för 
veckopendlare. Lägenheten är 
vid Värnhemstorget (5 min till 
centralen med buss). Tvättstuga 
finns. Månadshyra 5000 kr som 
kan diskuteras då det är viktigt 
för oss att den hyrs ut till ”rätt” 
person och han/hon ska vara 
rök & djurfria. El, värme, vatten 
& tv ingår. kontakt: david.norb-
jer@live.se.

För er som söker ett bra 
boende på landet kan vi erb-
juda en välskött villa på 160m2 
och stor trädgård. 0476-25026, 

070-7752070.

Jag önskar hyra en övernat-
tningslägenhet alternativt  ett 
övernattningsrum i ett hus. Det 
vore bra om rummet hade en 
säng, arbetsyta, badrum och 
gärna en köksyta med möj-
lighet till matlagning. Ring mig! 

0723527351.

TURRIDNING på Islandshäst
och andra r o l i ga ak t i v-
i t e te r  på KRANTZ GÅRD,
www.krantzgard.se, 0703- 
010500. 

Önskar hyra liten övernat-
tningslägenhet i Älmhults cen-
trum, 0706-647503.

Önskar hyra lägenhet i 
Helsingborg! Jag börjar jobba 
3:e september så vet du någon 
som har en lägenhet att hyra 
ut, permanent eller tillsvidare, 
skulle jag bli mycket tacksam för 
kontakt! 0704-684907, amritna-
gra@hotmail.com.

Saker & Ting är ett forum för 
kortfattade annonser för dig 
som är IKEA/IKANO-anställd 
och din familj.  
• Mail: ikea1.sakt@ikea.com, 
• Post nr 05/15
• Manusstopp tisdagar

ÖVRIGT

SAKER & TING
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IKEA mellanlandar under tre veckors tid på terminal 3 på Paris flygplats Charles 
de Gaulle. Där har IKEA öppnar den första VIP loungen som är öppen för alla för 
att förbättra det dagliga livet för de många människorna!

ÄLMHULTSBLADET
Vad vill du läsa om i Älmhultsbladet? Hör av dig till redaktionen!

ikea1.scop@ikea.com 0476-640673

IKEA öppnar VIP lounge

RÄTT SVAR PÅ SOMMARPYSSEL

1. Amerikabyrå? AP
2. Kvantitet? ANTAL
3. Fattas på kopp? ÖRA
4. Kul att ha i poolen? BADBOLL
5. Världens tak? PAMIR
6. Se sanningen i vitögat? REALIST
7. Sommarplåga? MYGGA
8. Känd målning av Anders Zorn? MIDSOMMARDANS
9. På midsommarbordet? JORDGUBBAR
10. En av bukettörterna i visan midsommarblomster? TIMOTEJ
11. Gör produkten IDEALISK? ÖPPNAR
12. Kondis? FIK
Bokstäverna i det markerade fältet bildade sedan ordet, PARAPLYDRINK


