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Tupplurande kineser 
förvånar västerlänningar

I Kina är det inte ovanligt att en hel IKEA shoppande 
familj tar sig en liten tupplur i någon av varuhusets 
sängar. Övriga shoppare tar ingen hänsyn till sömntu-
torna, utan tittar oberört vidare på de produkter som 
upptas av sovande medshoppare. Västerlänningar 
däremot reagerar med förvirring. En britt kom-
menterade det hela med att säga: IKEA, jag är väldigt 
imponerad av er tolerans! 
Läs mer på dailymail.co.uk – news

Den nya IKEA appen

Ni har väl inte missat att kolla in den nya IKEA appen som 
lanserades i samband med den nya IKEA katalogen.
Appen gör katalogen mer levande och har en slags röntgen-
syn där man kan se hur till exempel en byrå ser ut inuti, den 
kan visa vissa produkter i 3D format och för vissa produkter 
kan man få fram en monteringshänvisningen. I katalogen 
hittar man vissa sidor med en mobilsymbol som betyder 
att det på dessa sidor finns extramaterial som man kan ta 
del av via appen. Så ladda ner appen och testa du också!
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Kursen har haft totalt 14 deltagare indelade i 
tre grupper med olika uppdrag. De olika upp-
dragen bestod i att göra en taklampa, ett 
badrum anpassat för barn och ett minikök. 
Tanken med utbildningen är att studenter 
med ämnesbakgrund i teknik, ekonomi och 
design ska jobba tillsammans. Till sin hjälp 
har grupperna haft en eller två designers från 
IKEA att bolla idéer med.

Innan examinationen drog igång fick vi en 
pratstund med Viktor Norlander ekono-
mistudent, Sanna Möller designstudent, 
Björn Ekblom designstudent samt Anna 
Hammarstedt teknikstudent. De hade fått i 
uppdrag av IKEA att ta fram ett minikök för 
small space living som skulle kosta hälften 
så mycket som det minikök som redan finns 
i IKEAs sortiment.  
– De första två dagarna ägnade vi helt åt 
brainstorming där vi tog fram tre olika förslag 
som slutligen resulterade i en idé, man kan 
väl säga att vi tog två steg fram och ett steg 
bak i början, säger Sanna.
– Vi tittade både på de små detaljerna i ett 

TEXT: Johanna Blomqvist
johanna.blomqvist2@ikea.com

kök samtidigt som vi tittade på helheten. Vi 
har också kollat mycket på olika standarder 
för till exempel vitvaror, vad som är nöd-
vändigt att ha i ett kök och vad man kan leva 
utan, säger Anna.
– Något som jag tror hjälpte oss mycket i 
processen var att vi väldigt tidigt byggde en 
pappersmodell av vår idé för att lättare hitta 
fördelar och brister och för att kunna känna 
och klämma på vad som känns bra och vad 
som känns mindre bra, säger Viktor. 
– När vi skapade köket tog vi hänsyn till IKEAs 
befintliga sortiment, för att det ska gå att 
komplettera med vissa produkter som redan 
finns, till exempel GRUNDTAL. På så vis bidrar 
det till merförsäljning, forsätter Viktor.

Studenterna menar att deras  olika bak-
grunder verkligen har hjälpt dem framåt och 
att de har kompletterat varandra på ett bra 
sätt, samarbetet har varit deras nyckel till 
framgång. 

Björn, Viktor, Sanna och Anna som fick i uppdrag att ta fram ett minikök.
I fredags den 24 augusti, var det dags för examination för sommarkursen ”hem 
ljuva hem” som är ett samarbete mellan IKEA och Linnéuniversitetet i Växjö. 
Älmhultsbladet var givetvis på plats för att se vad studenterna hade tagit fram för 
nya och spännande produkter.

“Hem ljuva hem”
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hitta gamla frågor som har 
ställts. Ofta undrar många 
ungefär samma saker, säger 
Sara.  
På portalen är det medarbe-
taren som är i fokus. Varje 
månad frågas olika medar-
betare om deras syn på våra 
värderingar och hur de ser 
dem i sitt dagliga jobb. Det 
finns dessutom en sida som 
heter ”medarbetare i fokus”, 
där en medarbetare får möj-
lighet att dela med sig av sin 
IKEA historia.
– Ibland går vi ut och frågar 
medarbetare, ibland får vi tips 

Fokus på medarbetare 
när två nya portaler lanseras

Som Älmhultsbladet berät-
tade i våras lanserades ico-
worker för två bolag redan i 
maj. Nu är det dags för övriga 
bolag i Sverige att få ta del av 
portalen. 
Vad kan den då erbjuda 
oss medarbetare?
– Huvudsyftet med ico-worker 
är att erbjuda alla medarbe-
tare ett enkelt sätt att komma 
åt relevant information hemi-
från, säger projektledare Sara 
Ohlsson. Portalen ska stärka 
relationen mellan medarbe-
tare och IKEA och erbjuder 
ett enkelt sätt för medarbe-

taren att själv hitta svar på 
sina frågor.
En stor del av innehål-
let är HR-information, som 
till exempel rör semester, 
lön eller vad som gäller för 
glasögon, samt olika blanket-
ter. Informationen är framta-
gen i samråd med HRSC, som 
ofta får frågor om den här 
typen av information. 
– Medarbetare kan tycka till 
om den information som finns 
och även ställa frågor. Varje 
månad väljer vi ut månadens 
fråga, och dessa samlas 
sedan så att det går lätt att 

Lena Thorwaldsson som är ansvarig för 
portalen samt projektledare Anders Öhman. 

Nu är det dags för hela Sveriges IKEA medarbetare att få tillgång till ico-worker, en 
portal som erbjuder alla IKEA medarbetare tillgång till intressant och relevant informa-
tion hemifrån. En viktig del av ico-worker är Förmånsportalen, där alla våra förmåner 
har samlats för att vi lätt ska kunna få en överblick och kunna utnyttja våra förmåner.
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TEXT: Malin Sennevall
malin.sennevall@ikea.com

om medarbetare vi borde ha 
med, men det finns även en 
möjlighet för medarbetare att 
själva fylla i svar på frågor 
för att komma med, berättar 
Sara.
Många medarbetare, fram-
förallt på varuhusen, har inte 
daglig tillgång till en IKEA 
dator och den information som 
ligger på IKEA Inside. Därför 
har man sett ett behov av att 
ta fram en ny kanal där den 
information medarbetaren 
behöver går att nå även från 
andra datorer. Detta är även 
något som medarbetare har 
uttryckt önskemål om, även 
medarbetare som har daglig 
tillgång till Inside. 

En av de största funk-
tionerna på ico-worker 
är i Sverige ingången till 
Förmånsportalen. 
– Här får du en överblick över 
dina samlade förmåner, från 
lön ända ner till morgonfral-
lan, berättar Anders Öhman, 
projektledare för portalen.

I samband med lanseringen 
till alla bolag presenteras nya 
förmåner och existerande 
förmåner harmoniseras mel-
lan de olika bolagen. 
– På Förmånsportalen får du 
som medarbetare möjlighet 
att välja förmåner efter 
dina personliga behov och 
önskemål. Det finns också 
möjlighet att enkelt beräkna 
kostnader för att se hur de 
skulle påverka din lön, berät-
tar Lena Thorwaldsson, ans-
varig för Förmånsportalen. 

En av de förmåner som 
tillkommer är IKEA 
Konto, vilket möjlig-
gör löneväxling, brutto 
såväl som netto. På IKEA 
kontot finns 1500 kro-
nor per medarbetare. 
Dessa kan användas för 
att delfinansiera någon 
av de förmåner man vill 
utnyttja. Använder du 
kontot för nettolöneväx-
ling kommer du att beskat-
tas för motsvarande summa. 
På Förmånsportalen hittar 
du mer information om vilka 
förmåner du kan utnyttja. 

Det sker även en förändring 
när det gäller friskvårdsbid-
raget, som från och med 1 
september är 1500 kronor 
per medarbetare och år, oav-
sett bolag.  Nytt är även att 
medarbetaren delfinansierar 
25 procent av friskvården 
själv, alltså köper du friskvård 
för 1000 kronor betalar du 250 
kronor själv och resten dras 
från friskvårdsbidraget.  Från 
och med nu kommer utbetaln-
ingen av friskvårdsbidrag ske 
via Förmånsportalen. 

Storleken på IKEA Konto och 
friskvårdsbidraget påverkas 
av din anställningsform. Du 
hittar enkelt vad som gäller 
just dig på Förmånsportalen. 

Även traktamente vid inrikes 
resa förändras. 
– Vid resor som varar längre 
än 10 timmar och är minst 5 
mil från bostads- eller tjänst-
göringsort utgår ett belopp på 
330 kronor, vilket beskattas 

som lön, säger Lena.  

Vad är det då för förmåner 
som prioriteras på IKEA?
– Vi har valt att prioritera 
förmåner som förenklar vard-
agen, fokuserar på hälsa och 
friskvård, heminredning och 
miljö och socialt ansvar. Det 
finns en global policy kring  
förmåner som vi har utgått 
ifrån när vi har gjort dessa 
val, berättar Anders.  
 
Ytterligare en fin grej med 
portalen är det Personalkort 
som är kopplat till den. 
– Vilka företag som erb-
juder rabatter hittar du på 
Förmånsportalen. Där finns 
även en beskrivning av vad 
de olika företagen erbjuder, 
berättar Anders.  
I veckan som kommer ska 
alla IKEA anställda, som inte 
fick ett i våras, få ett välkom-
stbrev hemskickat. Där hit-
tar du information om hur du 
loggar in på såväl ico-worker 
som Förmånsportalen. 

Såhär ser ditt nya 
personalkort ut.



6

klart till  öppningsdagen. 

Enligt Fredrik så är de flesta 
varorna som kommer till det 
nya varuhuset helt nya. 
– Vi kommer att sälja ut 
nästan alla varor som finns 
i det gamla varuhuset med 
start från och med nu. Där 
kommer att finnas en massa 
toppenerbjudanden som ni 
inte får missa, säger Fredrik. 

På rundturen gör vi också 
ett stopp i restaurangen där 
man är i full gång med att 
inreda och installera. Där 

Rundturen startade på tag-
självlagret som är hela 8000 
kvm stort, där är alla hyllor 
uppe och personalen är just 
nu i full gång med att fylla på 
dem med nya varor. 
 
I övriga delar av varuhuset 
håller man just nu på att 
montera möbler.
– Upp till 10 000 artiklar ska 
monteras innan det är dags 
för öppning och det råder just 
nu febril aktivitet kring detta, 
säger Peter. 

Flera inredare från varuhusen 

runt om i Sverige är på plats 
för att hjälpa till med för-
beredelserna, där det först 
och främst handlar om att 
montera möbler och om 
1-2 veckor kommer man att 
börja fylla på saluhallen med 
allt från kuddar till porslin. 
Just nu är det runt 60 IKEA 
medarbetare och cirka 100 
medarbetare från PEAB som 
är på plats och jobbar i det 
nya varuhuset. 
Veckorna innan öppning 
kommer ungefär 250 IKEA 
medarbetare att finnas på 
plats för att se till att allt är 

Bildtext

I torsdags förra veckan blev vi på redaktionen inbjudna till att ta en titt bakom 
kulisserna på det nya varuhuset här i Älmhult som slår upp portarna fredagen den 
2 november. Vi fick en guidad tur av varuhuschef Fredrik Håkansson Lundh, projek-
tledare Peter Malmros samt inredningschefen Anna Bengtsson. Vad vi snabbt kunde 
konstatera var att det hänt mycket sen vi sist besökte det nya varuhuset.

34 000 kvm i full färd 
med att fyllas upp

Just nu är man i full färd med att fylla på tag självlagret i det nya varuhuset.
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TEXT: Johanna Blomqvist
johanna.blomqvist2@ikea.com

kommer att finnas cirka 540 
sittplatser.
– Den nya restaurangen 
kommer att ha ett helt annat 
ljusinsläpp och rymd än vad 
den gamla har och om allt går 
enligt planerna så kommer 
man att kunna steka de för-
sta köttbullarna här om cirka 
fyra veckor, säger Peter.
 
Under turen passerare vi 
också Älmhults första rull-
trappa samt Skandinaviens 
första glashus, där det enor-
ma ljusinsläppet kommer att 
kunna visa heminredning på 
ett helt nytt sätt. 
– Detta varuhus är unikt, det 
kommer att vara det mest 
moderna varuhuset i Sverige 
och vi kommer att ha ett 
glashus som inte något annat 
varuhus har, säger Fredrik.

Det gamla varuhuset kom-
mer att stänga tisdagen den 
30 oktober och därefter kom-
mer man under två dagar att 
lägga full fokus på att för-
bereda personalen och det 
nya varuhuset för alla kunder. 
När frågan om besökarantal 
till det nya varuhuset kom-

mer upp svarar Fredrik:
– Jag vågar faktiskt sticka 
ut hakan här och säga att vi 
under vårt första år kommer 
att ha cirka 1 miljon besökare, 
i det gamla varuhuset har vi 
legat på ungefär 800 000. 
Vidare fortsätter han:
– Vi på IKEA brinner för livet 

hemma och idag kan vi se 
hur det växer fram med hjälp 
av medarbetare från hela 
Sverige. 
När jag tänker på öppningen 
och vad ett nytt varuhus 
kommer att innebära så får 
jag nästan lite gåshud, säger 
Fredrik och ler.  

Inredningschef Anna 
Bengtsson, varuhuschef 
Fredrik Håkansson Lundh 
samt projektledare Peter 
Malmros.

Lisa Petersson är i full-
färd med att fixa sky-
ltarna som ska hjälpa 
kunderna att hitta rätt 
i nya varuhuset.  
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Alla artisterna var överens om 
att det kändes vemodigt att 
det i lördags var dags för sista 
föreställningen.
– Vi har verkligen haft så himla 
roligt, säger Markoolio.
– Det har varit en sinnessjuk 
turné och att vi idag gör vår 

En musikfest utan dess like

Närmare 10 000 personer 
trotsade regnet och intog 
plats framför scenen där de 
under cirka fyra timmar fick 
ta del av Charlotte Perreli, 
Jessica Andersson, Magnus 
Carlsson, Markoolio, The 
Moniker, Fridha Lundell, Lasse 

Holm, Lotta Bromé, Magnus 
Johansson, Mojje och Thomas 
Peterssons skönsjungande 
röster.  Jubileumsshowen bjöd på 
en stor mix av sång, humor och 
skratt. Vi på Älmhultsbladet fick 
även möjlighet att träffa några 
av artisterna i Diggiloogänget. 

Diggiloo gör en fartfylld show på Älmekulla i Älmhult. 

Den gångna helgen bjöd  i dagarna två på Älmhultsdagarna och den stora finalen 
ägde rum på Älmekulla som gästades av ett laddat Diggiloogäng. Den årliga IKEA 
familjesöndagen byttes ut mot en familjelördag och vi bjöds på bred underhållning 
för alla åldrar.  

Catrin Bengtsson:
“Det var fantastiskt att se så 
många människor på plats. 
Artisterna var jätteduktiga och 
jag gillade att det var barnvän-
ligt. Det hade såklart varit ännu 
bättre stämning med varmt och 
soligt väder, men sånt går ju 
inte att styra över, tyvärr. Stort 
tack till IKEA, kommunen och 
alla som arrangerade!”

Vad tyckte du om Diggiloo?

Rachel Hahn:
“Diggiloo kändes som 
en väldigt svensk 
upplevelse. Det var 
familjevänligt och 
de spelade några 
Eurovisionfavoriter. 
Dock ösregnade det 
men det finns inget 
dåligt väder, bara dåli-
ga kläder, eller hur?”
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TEXT: Johanna Blomqvist
johanna.blomqvist2@ikea.com

sista show känns både kul 
och vemodigt, säger Magnus 
Carlsson. 
Jessica Andersson gör sitt 
åttonde år med Diggiloo och 
tanken på att delta i showen 
ännu ett år känns inte alldeles 
främmande. 
– Jag tycker fortfarande är det 
är jättekul, skulle jag få frågan 
om jag vill vara med även nästa 
år skulle jag absolut ta mig en 
funderare, säger Jessica. 
Även Charlotte Perreli som 
gör sitt tredje år med Diggiloo 
skulle kunna tänka sig att 
vara med nästa år, även om 
hon i höst kommer att ha fullt 
upp med att spela Evita på 

Malmöteatern. 

Så, vad tycker då 
Diggiloogänget om IKEA:
– Jag älskar IKEA! Nästan 
allt hemma hos mig kommer 
därifrån. Förra veckan var jag 
på ett möte uppe i Göteborg 
och då fick jag syn på några 
jättesnygga kuddafodral i en 
soffa. Jag satte genast igång 
med att öppna upp kuddarna 
för att kolla var de kom ifrån 
och det visade sig att de kom 
från IKEA. Så på måndag är det 
jag som besöker ett av era var-
uhus för att köpa dem, säger 
Jessica.
Magnus Carlssons favorit är 

produkten BILLY, han har 
en hel vägg med mörkbruna 
BILLY bokhyllor hemma hos 
sig.
– BILLY funkar till allt, säger 
Magnus. 
– Jag tycker att IKEA har top-
penbra grejer och dessutom så 
hänger de med trendmässigt, 
säger Charlotte. 

Inget av de 19 tidigare 
framträdandena i år har 
lockat en större publik än 
Älmhultspubliken så vem vet, 
kanske får vi se Digglioo i 
Älmhult även nästa år. 

Lasse Holm
gjorde sin sista 
Diggiloo show.

Närmare 10 000 per-
soner trotsade regnet för 
att komma och ta del av 
Diggiloos jubileumsshow.

Felicia Larsson 
hade bästa utsik-
ten från pappa 
Kristoffers axlar. 
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Det glädjer mig att få informera om att Linda Vrbanac beslutat sig 
för att börja på IKEA och DC Älmhult, för att ta sig an utmaningen 
som informations- och kommunikationsspecialist. I den här rol-
len kommer Linda att vara ansvarig för planering, genomförande 
och uppföljning av våra kommunikationsaktiviteter på DC. Hon 
kommer dessutom stötta och arbeta med regionala kommunika-
tionsfrågor för DS North Europe. Linda kommer att vara perma-
nent inbjuden till DC ledningsgrupp och rapportera direkt till DC 
Manager samt i matris till Dionne Weston som är informations- och 
kommunikationsansvarig för DS North Europe. Linda börjar hos 
oss 1 oktober 2012. 

Linda innehar en högskoleexamen i Media & Kultur från Malmö universitet samt en magister 
examen i strategisk kommunikation från Lunds universitet. Hon har jobbat på Bright Agency 
i Malmö, där hon var rådgivare till företag och organisationer i att använda de bästa kommu-
nikationskanaler för marknadsföring. Innan dess arbetade Linda som assisterande redaktör 
och mediaanalytiker på Infopaq. 
Linda, du är varmt välkommen till IKEA och jag önskar dig lycka till med dina nya utmaningar! 

Reza Shomali       
DC Manager Älmhult       
IKEA DS North Europe 

Jag har glädjen att meddela att Sven-Åke Persson började som technical 
illustrator på IMS Store Equipment den 13 augusti. Sven-Åke kommer 
närmast från Condesign Infocom i Ljungby där han arbetat 12 år som 
Technical Illustrator och projektledare. Han har under många år arbetat 
med uppdrag för IKEA of Sweden - en oerhört värdefull erfarenhet nu 
när han arbetar ”in-house”. 

Vi har många spännande utmaningar framför oss och jag är övertygad 
om att Sven-Åke med sin långa erfarenhet, pedagogiska bakgrund och 
brinnande intresse för användarvänlig kommunikation, kommer att bidra 

starkt till vår fortsatta utveckling.
Varmt välkommen till IMS!

Lisa Kjellberg
Global Range Communication Manager
IKEA IMS Store Equipment

Sven-Åke ny technical illustrator
- på IKEA IMS Store Equipment

Linda ny informationsspecialist
- på IKEA DS North Europe
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Vi är glada att informera att Anu, Pontus och Caroline börjar jobba hos 
oss på IKEA AB Customs Coordination Centre!
Anu började på IKEA 1996 och har haft olika roller på bl a varuhuset 
och IKANO bank. Därefter flyttade hon med familj till USA för att senare 
återvända till Älmhult och Sverige.
Anu, jobbar idag som handläggare på IKEA Hemma. Anu, tack så mycket 
för tiden här på IKEA Hemma, vi saknar dig redan massor, stort lycka 
till i din nya roll! 

                               Lene Wendel
                               Teamleader
                               IKEA Hemma

Pontus började på IKEA Svenska AB (ISAB) 2002 och har under sin tid 
jobbat som bl a lagerarbetare, Handling Material Coordinator mm. Idag 
jobbar Pontus som Transport Planner på ISAB.
Vi tackar Pontus för de insatser och den kamratskap du givit oss på ISAB 
under din tid här, stort lycka till med framtida utmaningar! 

Bo Österlin
Teamleader 
IKEA Svenska AB

Caroline började på IKEA 2006 och har jobbat på lager såväl som på 
IKEA Svenska AB som IKEA Indirect Material Services (IMS). Idag jobbar 
Caroline som Transport & Logistics Support på IMS. Jag vill tacka Caroline 
för hennes fantastiska bidrag till IKEA IMS Store Equipment. Vi kommer 
sakna dig! Stort lycka till Caroline i din nya roll!

Ola Adauktusson
Transport Manager

                          IKEA Indirect Material and Services

Alla tre börjar hos oss på IKEA AB CCC den 1/9. I rollen som Customs Coordinator ingår bl 
a att tull-klassificera sortimentet och därmed har nära kontakt med IKEA of Sweden, intern 
utbildning och mycket mera. Med olika bakgrund och erfarenhet i bagaget, är vi övertygade 
om att ni blir ett värdefullt tillskott i teamet! Känn er varmt välkommna och lycka till i era 
nya roller hos oss!
Monica Berg
Manager
IKEA AB Customs Coordination Centre

Anu, Pontus och Caroline nya Customs 
Coordinators
- på Customs Coordinations Center (CCC), IKEA AB
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Vi har glädjen att meddela att Ann Javenius har börjar som revisor 
på IKEA Tillsammans och det nya bolaget Inter IKEA Culture Center 
AB från den 1 september.
Ann har arbetat inom ekonomi på olika bolag, drivit egen bokföring-
byrå  och innan hon flyttade till Waterloo arbetade hon  med revision 
på BDO. År 2002 började hon på Inter IKEA Systems SA i Waterloo 
och hon har haft flera finansrelaterade positioner genom åren, bland 
annat som Finance Manager.
 

Ann har sedan i våras varit utlånad till IKEA Tillsammans, från Inter IKEA Systems Service 
AB i Helsingborg. Vi är mycket glada att du nu väljer att fortsätta här i Älmhult. 

Varmt välkommen till IKEA Tillsammans-teamet Ann! Jag vet att din erfarenhet kommer att 
vara en stor tillgång för våra framtida utmaningar.
 
Marie Olsson
Business Navigator
IKEA Tillsammans

Ann ny revisor
- på IKEA Tillsammans

hjältar
hjältar
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Communication responsible

INSIDE.IKEA.COM

IKEA AB, 
Älmhult

We believe you are business oriented communicator. You-
have excellent  communication knowledge and experience in 
strategic communication work.
Do you want to work with us and contribute with your 
unique competence?

Welcome with your application latest September 16!
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INFORMATION TILL IKEA OCH IKANO MEDARBETARE

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

När du handlar med personalrabatt på varuhuset

När du handlar i kassan där man själv scannar varorna är 
det viktigt att du säger till personalen i tid om du har per-
sonalrabatt, sker detta försent får du scanna om alla var-
orna vilket resulterar i merjobb för personalen i kassan. 
På bilden till vänster ser ni i vilket läge ni ska be om hjälp 
för att lägga in personalrabatten.
 Är det så att du handlar på distributionsorder (när varorna 
levereras hem) är det viktigt att du redan när du pratar 

med säljaren meddelar att du har personalrabatt. Vid distributionsordrar kan man inte 
lägga in personalrabatten i kassan. Scannar man in ordern innan personalrabatten 
har blivit inlagd måste ordern annulleras och du får då själv gå tillbaka till säljaren och 
lägga om ordern. Så var vänliga att gör oss uppmärksamma direkt om ni har personal-
rabatt så slipper vi dubbelarbete både för oss och er själva.

Hälsar
Kundrelation, IKEA Älmhult

IKEA Tillsammans har bytt telefonnummer, det nya numret är: 0476-440440

är
 e

n känsla

he
m
m
a På tal om fakturor och det nya verksamhetsåret

Faktura är ett av de vanligaste sätten att betala när vi köper in material och tjänster till 
IKEA. Här kommer några tips till dig som handlar på faktura:
• Begär alltid 30 dagars betaltid.  
• Rätt referenser på fakturan (namn på köpande bolag och varuhus, IKEAs fakturering-
sadress, kostnadsställe, namn på dig som lagt beställningen och projektnummer, om det 
behövs). 
• Priskontrollera och attestera så fort som möjligt, helst samma dag. 
• Om du inte priskontrollerat eller attesterat inom sju dagar eskaleras ansvaret.  
Kom ihåg att detta blir extra viktigt i samband med verksamhetsårsskiftet, så att sif-
frorna hamnar på rätt år.

Hälsar IKEA AB, Finance Services
För frågor om Basware ring (0476-5) 8 58 58, mejla finance.support.se@IKEA.com. För 
frågor om fakturor ring (0476-5) 8 58 60, mejla ap.bsc.se@iIKEA.com.
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Aktivitetshuset

Vuxenklubbens årsmöte tisdagen den 25 sep-
tember 2012 klockan 14.00 i Storan, 
Observera datumet, felaktigt i förra annonsen.
Alla medlemmar och respektive är hjärtligt välkomna 
till årsmötet. Vi ser fram emot en spännande och 
trevlig eftermiddag.
Dagordning:
- Mötesförhandling
- Val av styrelse för 2013
- Aktiviteter under hösten
Dagens gäst: Lisa Syrén känd från bland annat 
Sveriges Radio berättar om minnen från ”Ring så 
spelar vi” och ”Karlavagnen”.
Vi bjuder på smörgås, dricka och kaffe med kaka. 
Lotterier med fina vinster.

Välkomna till ett trevligt möte!
Vuxenklubben / Lars Olsson

BOKMÄSSAN i Göteborg
Buss från Älmhult lördagen den 29 
september 2012.
Bussen avgår från Aktivitetshuset 
klockan 07.00.
Hemresa från Göteborg klockan 18.00.
Kostnad resa 200 kronor.
Biljetter säljes i receptionen på 
Aktivitetshuset från och med den 1 
september.
Bok & Bibliotek – Nordens största 
kulturmanifestation hålls i Göteborg. 
En naturlig mötesplats för alla som 
är intresserade av böcker, kultur och 
aktuella samhällsfrågor. I år fyller 
Bokmässan 28 år. Från start har mäs-
san utvecklats 
och är idag norra Europas största bok-
mässa. 

Använd ditt friskvårds-
bidrag till ATC Wellness 
card. Kom igång med 
träningen i höst.
 
Vi förlänger perioden till 20 
december.
Pris: 1200 kronor

Kortet säljs på 
Aktivitetshuset. 

För ytterligare information 
kontakta Tommy Karlsson 
på tommy@alvestatraning-
scenter.se 
telefon 0472-55 44 88

Viktig information

Vi på Aktivitetshuset vill påminna våra 
besökare om att det ej är tillåtet att 
låna ut sitt IKEA id-kort och kod. 

Om Multihallen bokas av övriga 
familjemedlemmar innebär detta att den 
person som jobbar på IKEA i familjen är 
med i lokalen under aktiviteten. 

Som anställd på IKEA ansvarar du 
för att detta sköts. 

För övriga familjemedlemmar gäller 
ett giltigt Familjekort som uppvisas vid 
inpassering i huset under våra öppet-
tider.

Vi tackar dig för din hjälp i detta.

Jens Ahlstrand
Team Manager Aktivitetshuset/
Margareta Johansson
Risk Management
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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

  
Gratis Prova-på Zumba Toning den 
5 september klockan 17.00 och klockan 
17.45 i Övre Hallen. Föranmälan.
Uppstart med GRATIS 
ZUMBAPARTY i Storan 
den 6 september 
klockan 19.30. Föranmälan.
Intresseanmälan för partyt, Prova-på 
Zumba Toning och anmälan och betaln-
ing till kurserna på Aktivitetshuset.
Anmälan är bindande.

Aktiviteter för barnen
Barnrytmik
4-8 år, Tid: klockan 16.30-17.30, Plats: Blå 
Hallen, 8 gånger med start onsdag den 5 
september, Pris: 250 kronor, Minst 8 och 
max 12 barn.
ZumbAtomic – Zumba för mindre barn.
4-7 år, Tid: klockan 17.00-17.45, Plats: 
Övre Hallen, 6 gånger med start tisdag den 
4 september. Pris: 270 kronor, Minst 15 
barn, max 26 barn. 

Keramik för nybörjare
Start: 12 september
Ledare: Inger Jardevi
Tid: 8 onsdagar 18.00-
21.00
Plats: IKEA Aktivitetshuset
Deltagaravgift: 740 kronor
2 platser kvar!

Må bra lunch kör
Härliga låtar - lätt att hänga 
med. Garanterad energi-
kick!
Start: 5 september
Ledare: Véronique Girardet
Tid: 12 onsdagar 12.00-
12.45
Deltagaravgift: 325  kronor 
Plats:IKEA Aktivitetshuset

Mer info och anmälan!
almhult@sv.se eller 10959

För mer info kontakta oss på:
after.work@ikea.com

MUSIC QUIZ         
with Donald           

starts at 20.00 

TORSDAG 6/9 

Step/styrka med Anna Palm
30 minuters kondition   
30 minuters styrka 
15 min stretching
Prova på den 10 september, kursen startar 24 sep-
tember Övre Hallen måndagar klockan 18.00-19.15
Min 12 pers Max 15 pers. 
400 kronor för 10 gånger. (Uppehåll vecka 38, 40 
och 46). Bokning och betalning på Aktivitetshuset.
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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 79:-

0476-64 13 90

Må 

Ti

On

To

Fr

Korv stroganoff och ris
Vegetarisk paj

Pocherad fiskfilé, lime, potatis
Grönsaksgratäng, citronsås

Husets lasange
Vegetarisk lasange

Ärtsoppa, fläsk och pannkakor
Morotssoppa med creme 
fraiche 

Helstekt kotlettrad, skysås och
rostad potatis
Grönsaksbiffar, gräddsås, rostad
potatis

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:-

Hawaii pizza med pizzasallad
Kokta kalvfrikadeller, currysås, ris

Wallenbergare, rom, rödlökssås
och potatismos
Kycklinggratäng, bacon, svamp, ris

Bruna bönor, köttbullar, potatis
Oxbringa, pepparrotsås, potatis

Dansk pölse, bröd, potatismos
Färskfylld paprika, tomatsås, pasta 

Plommonspäckad fläskkarré, potatis,
gräddsås, grönsaker, äppelmos 
Stekt salt sill, löksås, skalpotaits

Varje dag serverar vi dagens sallad.

Sallad, bröd, smör, dricka 
och kaffe ingår. 
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Hawaii pizza med pizzasallad
Kokta kalvfrikadeller, currysås, ris

Wallenbergare, rom, rödlökssås
och potatismos
Kycklinggratäng, bacon, svamp, ris

Bruna bönor, köttbullar, potatis
Oxbringa, pepparrotsås, potatis

Dansk pölse, bröd, potatismos
Färskfylld paprika, tomatsås, pasta 

Plommonspäckad fläskkarré, potatis,
gräddsås, grönsaker, äppelmos 
Stekt salt sill, löksås, skalpotaits

Varje dag serverar vi dagens sallad.

SAKER OCH TING

SÄLJES

Villa i centrala Älmhult. 
115+37 kvm, 4 RoK. Fin 
etagevilla med lugnt läge i 
Majtorp. Öppen ljus planlösn-
ing. Gångavstånd till centrum. 
Baksida i väster med uteplats 
och längsgående balkong. Nära 
till skola, dagis, IKEA och bad-
platsen Bökhult. Renoverade 
badrum. Förråd och carport. 
Bergvärme 2009. Ring 070-
555 19 00 Se hemnet http://
objekt.fastighetsbyran.se/
Objekt/?ObjektID=897194. 

Stokkestol bok 500 kr, ring 
070-5551900.

Radhus/bostadsrätt i Norregård, 
Älmhult. 3 rok på 96 kvm med 
egen trädgård och altandäck 
i söderläge. Tvättstuga, 2 
badrum med ny inredning 2010 
och köket har renoverats 2008. 
Lugnt område på Bävervägen. 
Fjärrvärme. Garage ingår i 
hyran. Kallhyra 4.487:-, Tel 070-
27 87  490. Se bilder på www.
blocket.se, sök på Älmhult och 
Villor/Radhus. 

Två stycken knappt använda 
SANDHEM skinnfåtöljer 
(IKEA Free range). H/D/B: 
73/93/98cm. Som nya! 2500:- 
/styck eller 4000:- för båda. 
0732321298.

Ryds 495 GT fin styrpulpetsbåt 
med 40hk Yamaha och trailer. 
0707-122218.

Enetri hylla Grå, bra skick 
80kr. 070-4016667.

Studsmatta 390, Saknar fjäder-
skydd. 400:-, 073-0433601.

Kareliska björnhundsvalpar
3 tikar och 2 hanar, 10veckor, 
lev,klara. Fadern har papper 
Tiken är 95% karelare och 5% 
jämthund,gråhund har ej pap-
per. Väldigt sällskapliga, pris 
6000kr för mer info.Ring Henrik 
0761112869. 

LACK bokhylla säljes, 2st 
(105x190cm) 150kr/st 070-
3611116.

PAX garderober: Dörrar 
BIRKELAND, 1 st Paxstomme: 
Bredd 99,8 cm, djup 58,0 cm,
höjd 236,4 cm, inkl.kläd-
häng, trådback, hyllor. 1 st 
Paxstomme: Bredd 49,8 cm, 
djup 58,0 cm, höjd 236,4 cm 
inkl.klädhäng, byxhäng, fyra 
lådor Birkeland lådfront. Nypris 
inkl allt. 5000:-, nu 3000:-.
SIDE-BY-SIDE kyl/frys 
Whirlpool Rostfitt med vaxad 
finish för kladdfri yta. Motor till 
ismaskin/krossad, kuber är bytt 
2011 Fungerar perfekt. Nypris 
19.995:-, nu 10.000:- .
LANDROVER Freelander -98
Silvermetallic 4X4, mätarställn-
ing 14000 mil, kamrem bytt,
nya allrounddäck, nya bromsar,
Nnbes. utan anmärkning. Bra 
vinterbil, bra pris vid snabb 
affär! 070-2253099.

Märke Decathlon, vit, 26” hjul, 
cross/herr dämpad framgaffel, 
21-vxl, frambromsvajer behöver 
bytas. Finns i Älmhult.
Pris 200:-0732321079.

Inspelningsbar box tele2 
Humax CX PVR -9200C Humax 
Digital Box, Duovisio med 160 
Gb hårddisk. Spela in två pro-
gram samtigt, automatisk 
tidsförskjuten inspelning. 1 
scartkabel medföljer 1 fjärrkon-
troll medföljer Passar tele2 ś 
kabelkunder, 650:- David 0733-
703870.

Volvo babyskydd 0-13 kg med 
bas 1500:- (som ny), Gracco 
babyskydd med bas 700:-
, BabyBjörn bärsele Active 
life 400:-, BabySeat babysit-
ter med lekbåge 300:-, Urban 
Jungle babyskyddshållare ny 
300:-. 0730-931847.

Flickcykel 16 tum i bra skick 
300:-, Barnsadel 50:-, Stödhjul 
50:- (nästan nya). Pinne för 
sadelmontage när man lär sig 
att cykla 50:-, 070 5343967.

EU-moped Keeway F-act -08
Välskött, nyservad, nytt batteri. 
Gått 350 mil. Ej sönderskru-
vad eller trimmad. Champagne 
metallic. 5000:- 070-6665942.

Kabe Safir K/S gle 06 Mod. 
B2-långbäddar. Högt monter-
at kyl o frys+ cd radio. Tält 
Commandor 3,0m djupt. Totalvikt 
1370kg, 1axlad,nybesiktigad, 
gasoltestad. Vagn i nyskick, 
1 ägare. 218 000kr. Ring 
0709606343. 

Renault Clio-01 12000 mil. Bes 
o skattad tom Jan 2013. Kamrem 
bytt. Pris 17000:-, 072-7256640.

BMW 520i Touring. Från 2009, 
gått 5300 mil. Mörkgrå metallic, 
mycket extrautrustning, Säljes 
för 189 000 kr. 0732320049.

Överdrag ROMA till IKEA PS 
bäddsoffa 163x208cm, olivgrön, 
tvättbar klädesel, 100% bomull, 
inkl. två kuddar + kuddöver-
drag. Nästan som ny, mycket 
bra skick. Pris: 100 SEK. 070-
2527573.

Hus på Fårö, å en halvö i sjön 
Möckeln finns nu möjlighet att 
köpa ett hus på ca.145 m2. 
Huset är fullt modernt och det 
medföljer även båtplats. För mer 
info ring 0707-122218.

Commodore AMIGA 500, för 
den nostalgiske gamern finns 
nu en av dom riktigt stora från 
80-talet till salu. En Commodore 
AMIGA 500 med joystick och ett 
antal spel. Pris endast 500sek! 
070-5342732.

Mysig lägenhet i Malmö. 60 
kvadratmeter och 2,5 rum. Högt 
i tak, stora ytor och trägolv och 
en unik planlösningen. WC och 
dusch är separat vilket är prak-
tiskt. Lgh är på 1:a plan och direkt 
tillgång till husets trädgård där 
det finns grill och utemöbler  Låg 
avgift: 2647 kr och utgångspris 
995 000 kr. Inflytt mellan 15-31 
okt. Vid frågor eller intresse ring 
mig på 073-7619841.

Tripptrappstol utan bygel. 
300 kr. 072-7007955.



18

ÖNSKAS HYRA

KÖPES

Juniorsäng med utdragslåda
70*170 med skyddsbräda
Sängbord, höjd 61, bredd 37, 
djup 35. Pris 1500kr, 0459-
37054 070-2731064.

Duschvägg i glas från 
Westerbergs, ny i förpackning 
(felköp). Nypris 4695 kr, mitt 
pris 2000 kr. Glasbiten är 80 
cm bred och metallstången kan 
varieras upp till 120 m från vägg. 
Finns i Klöxhult. Kontakt på 073-
8297992.

Två stycken 3-sits soffor av 
den gamla modellen EKESKOG 
köpes. Allt av intresse. 0730-
621290 dalaelsa@telia.com. 

Diskbänk/ho till tvättstuga 
köpes. Fredrik, 0703611116.

TROLLSTA Sideboard, svart. 
Ring Jokke på 0709-924299 eller 
0476 82306. 

PAX garderob köpes, 
höjd: 236cm, bredd 75cm, 
0703611116.

Har du ett LINNARP svart vit-
rinskåp som du vill sälja? Hör 
gärna av dej på tel 0733-949069.

Liten Övernattningslägenhet 
i centrum Älmhult. 
0706-647503.

Bostad för 1 person i centrala 
Älmhult sökes för veckopend-
lande skötsam IKEA-anställd. 
Ring Joakim 070-555 19 00.

Jag söker en liten etta 
(möblerad/omöblerad)alt rum 
med eget bad o kokmöjligheter, 
på cykelavstånd till IOS. 
Användes några nätter i veckan 
då jag veckopendlar. Under peri-
oden 1 okt 2012 - 1 okt 2013. 
Kontakta mig på 0701-833004. 

Mysig stuga i Kläppen med 
ski-out/ski-in läge 200 meter 
till backen. 2 sovrum 4+3 bäd-
dar, öppen planlösning kök 
och vardagsrum. Toalett och 
dusch. Torkskåp. Lediga veckor 

ÖVRIGT

UTHYRES

2012/2013 : 52, 1, 3, 6, 7, 13 
och därefter. Pris enligt överen-
skommelse. Vill du se bilder gå 
in på www.stugknuten.com och 
sök efter annonsnummer 11793. 
Kontakta Magreth Jacobsson 
0430-710 40.

2:a i centrala Älmhult
ca 65 m2 med hög standard. 
Ledig från mitten av oktober.
För mer info ring. 0707-122218.
 
4:a i centrala Älmhult
ca 125 m2 med hög standard. 
Ledig från mitten av oktober.
För mer info ring. 0707-122218.

Villa i Älmhult, gamla 
Klöxhultsområdet, uthyres 
möblerat eller omöblerat. 109 
m2 med 3 sovrum och ett gen-
eröst vardagsrum. Kök med 
matplats. Stort badrum. Utöver 
boendeyta ingår även ett större 
förråd och ett rymligt varmga-
rage. Fjärrvärme. Stor lummig 
trädgård i lugnt område. 50 m till 
lekplats. 5 min gångväg till IoS, 
Willys, dagis/skola och fritluft-
sområden. Tillträde enligt över-
enskommel se. appelhult@mail.
com. 

Charmigt hus i centrala 
Älmhult på 2 rum och kök 
uthyres. Referenser krävs. 
0725-444797.

Jag söker samåkningsgrupp 
eller samåkningskompis från 
Kristianstad till Älmhult. Jag vill 
gärna åka tidigt och köra hem 
tidigt, så gärna någon/några som 
har flextid. Hör av dig/er så kan 
vi diskutera! fridalindberg2005@
hotmail.com eller 0768559936.

Barnflicka och diverse hjälp 
i hemmet sökes för familjs 
räkning i Klöxhult. Hälsningar/
Kristofer Tel. 073-2320049

Kinesiska framtidens 
språk!
Kom och lär dig kinesiska, 
vi startar med enkla meni-
gar och lite grammatik. Vi 
kommer även att prata om 
kinesisk kultur samt vett 
och etikett. 
Ledare: Michelle Pan
När: Start 24/9, 10 månd-
agar, klockan 18.30-20.00.
Deltagaravgift: 795kr
För mer info och anmälan: 
almhult@sv.se eller 
0476-10959

Vill du sjunga Mozarts 
Requiem med musiker
från Malmö 
Symfoniorkester?
... och är tenor eller 
bas och någorlunda van 
körsångare?
I så fall är Du välkom-
men att kontakta Per 
Gunnar Petersson för mer 
info och provsjungning. 
pergunnar@chard.se 072-
2255971.

Visseltoftadagen den 1 
september!
I den lilla pittoreska byn 
Visseltofta kommer det att 
finnas massor med aktiv-
iteter så som boendeinspi-
ration. Under dagen kom-
mer även ett program att 
erbjudas på Visseltoftas 
utomhusscen och på kväl-
len underhåller bland 
annat Anna-Lena Brundin. 
Missa inte detta! 

SAKER & TING

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 
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Volleyboll träningen har börjat!
Är du född 1999-02 tränar du onsdagar i Klöxhult mellan 17.15-18.30 samt torsdagar 
15.30-17.00. Om du är äldre tränar du tisdagar och torsdagar i Haganäs 17.15-19.00.
NYHET!
Kidsvolley startar i Klöxhult vecka 37, måndagar 17.30-18.30. Detta är en fartfylld och 
roliga variant av volleyboll för de lite yngre (6-9 år).
Kontaktperson:
Hanna Kroon, 070-6310924.

Välkommen till Kulturskolans Dansverksamhet!
Dansen startar under vecka 37 under följande tider:

                                      Show/street dans
  Ons: 16:00-16:50   Åk F-2            Plats: Linnehallen-C
  Ons: 17:00-17:50   Åk3-5             Plats: Linnehallen-C
  Tis: 16:00-16:50    ÅK 6-8            Plats: Linnehallen-C
  Tis: 17:00-17:50    ÅK9+              Plats: Linnehallen-C
  Fre: 14:10-15:00   Åk 3-7             Plats: Diö gymnastiksal

                                        Klassiska balett
   Mån:  16:30-17:20   Balett 4-5 år     Plats: Linnehallen-C
   Mån:  17:20-18:10  Balett 6-9 år      Plats: Linnehallen-C
 Anmälan och info: Danspedagog Michelle nås på 
072-7278809 eller shaofen.pan@almhult.se 
alternativt Kulturskolans exp. 0476-55174 

Mjukhockey i Diö ishall
Vid intresse att anmäla 
ett lag kontakta Kristoffer 
Åström 070-3766981

Öl/
Whiskymässan
 i Stockholm.
Vi har bokat buss 
och hotell till 
detta evenemang 
med avresa 
fredag 5 okto-
ber kl 13 från 
Aktivitetshuset. 
Övernattning 2 
nätter på hotell 
Amaranten, 
Kungsholmen. 
Entre till mässan 
på lördag.
Hemresa söndag. 
Priset för detta är 
2 000 kr / person 
för del i dubbel-
rum.
Vi har några rum 
kvar så först till 
kvarn gäller.
Kontakta Mikael 
Jacobsson 070-
74 64 757 eller 
Håkan Johansson
070-32 37 833

              Är du en 
              barnrättskämpe?            

Rädda Barnen vill göra skillnad för 
barn i Älmhult. Vi behöver vara 
fler för att göra mer. Nu startar vi 
upp ett antal nya verksamheter 
i Älmhult och vi hoppas att ni vill 
vara med. Den 6 september mel-
lan kl. 17:30-19:00 bjuder vi in alla 
intresserade till en informationsträff 
på Café Deres. Då berättar vi mer 
om de verksamheter vi söker frivil-
liga till. Den 20 september erbjuder 
vi kursen Rädda Barnen Intro och 
Ideellt arbete med barn och unga 
i Älmhult. För mer information se 
www.rb.se/region/syd. Du hittar 
kursen i kalendern. Lokal kontakt: 
Christina Söderberg, Rädda Barnen 
Ljungby-Älmhult 070-3487718
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Faran med att handla på IKEA

En ung nygift kvinna hade varit och inhandlat en garderob på IKEA. När hon kom hem bör-
jade hon att montera upp den. Utanför hennes fönster fanns en busshållplats.

Precis när hon var klar med garderoben körde bussen förbi och garderoben föll ihop.
Hon kliade sig lite i huvudet och monterade sedan ihop den igen.

Strax därpå kom nästa buss, och garderoben föll ihop som ett korthus.
Hon ringde då till IKEA och talade om vad som hänt. De lovade att skicka dit en kille som 
kunde fixa det.

Montören kom dit och fick ihop garderoben. Men precis när den var färdigmonterad igen så 
kom bussen och garderoben föll ihop.

När han för andra gången fått ihop garderoben gick han in och ställde sig i den för att se 
vad det var som egentligen hände. Just då kom kvinnans make hem.

Han var nyfiken på hur garderoben som hans fru hade inhandlat 
såg ut, och stegade in i rummet där garderoben stod.

När han beundrat den öppnade han garderobsdörren för att se hur 
den såg ut på insidan.
Maken och montören tittade ett ögonblick på varandra och sedan 
sa montören:
’Du tror väl inte mig, men jag står faktiskt här och väntar på bus-
sen.
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PAX HASVIK
Skjutdörrpar, röd
2200 kr.


