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Utbildning är det mest effektiva sättet att hjälpa 
barn ur fattigdom. De får bättre hälsa och det 
självförtroende som krävs för att skapa en bät-

tre framtid. Sedan 2003 har IKEAs Soft Toys for 
Education-kampanj hjälpt miljontalsbarn att få 
tillgång till utbildning. Nu är det snart dags igen. 
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En fantastisk donation!
IKEA Foundation donerar 60 miljoner 
euro till UNICEF för att kunna förbättra 
hälsa, överlevnad, utbildning och skydd 
av tiotals miljoner utsatta barn och 
kvinnor i Indien. Detta annonserades i 
måndags, 23 september, på ett forum 
som hölls av FN i New York.

- IKEA Foundation anser att alla barn 
förtjänar en god utbildning och en 
bra start i livet, därför lämnar vi detta 
viktiga bidrag på 60 miljoner euro till 
UNICEF för att kunna hjälpa till med 
att utveckla innovativa modeller för att 
förbättra utbildning och hälsa för mil-
jontals barn och deras familjer i Indien, 
säger Per Heggenes, VD, IKEA Founda-
tion. 

Grattis IKEA!
IKEA listas som en av världens mest 
attraktiva arbetsplatser enligt Univer-
sums ranking. Universum är ett forsk- 
nings- och konsultföretag som frågat 
200 000 studenter över hela världen 
vilken som är deras dröm arbetsgivare, 
väldigt kul att IKEA var en av dem tyc- 
ker vi!

ÄLMHULTSBLADET

02Älmhultsbladet
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Vargen LUFSIG och farmor.

TEXT: MALIN SENNEVALL, MALIN.SENNEVALL@IKEA.COM

En lekfull kollektion
- med ett allvarligt budskap

Utbildning är det mest effektiva sättet 
att hjälpa barn ur fattigdom. Barnens 
hälsa förbättras, de får den kunskap 
och det självförtroende som krävs för 
att skapa en bättre framtid för sig själ-
va. När barn får gå i skolan ändras inte 
bara deras eget liv, men också livet för 
framtida generationer. Sedan 2003 har 
IKEAs Soft Toys for Education-kampan-
jer hjälpt miljontalsbarn i 46 länder att 
få tillgång till utbildning. Nu är det snart 
dags igen. 

När Soft Toys-kampanjen drar igång för elfte 

gången i november är modellen densamma 
som den alltid varit; IKEA Foundation ger 
1 euro per sålt mjukdjur och barnbok till 
UNICEF och Save the Children, som i sin tur 
investerar pengarna i projekt som ska få fler 
barn att gå i skolan.  

Maria Berge är projektledare för årets Soft 
Toys-kampanj. Hon menar att vi medarbetare 
måste känna ett engagemang och en stolthet 
för att kampanjen ska lyckas. 
– I år har vi en helt ny mjukdjurskollektion 
med sagotema. Har vi inget nytt att fängsla 
medarbetarna med så når vi inte dit vi vill. 
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NOJSIG och GULLGOSSE gör sig fina för fotografering. 

Efter att ha gått bättre och bättre för varje år 
såg vi förra året ett mindre engagemang och 
kampanjen gick sämre än den gjort tidigare. 
Förra året behöll man även samma kollektion 
som året innan och det kan vara en av anledn-
ingarna till att kampanjen inte gick lika bra 
som tidigare. 

I augusti fick vi ett nytt fantastiskt mjuk-
djurssortiment. Vi hittar till exempel vargen 
LUFSIG och farmor – som man kan stoppa in i 
vargens mun och dra ut genom magen. 
– Det har varit viktigt att ge djuren liv och ka-
raktär. Det är en lekfull kollektion, färgglatt och 
ärligt, men med ett allvarligt budskap. Fabler-
nas värld har varit en stark inspiration, berät-
tar Maria. 

Copywriter Marcus Duneberg berättar att un-
der de elva år som kampanjen funnits har IKEA 
Foundation donerat 56 miljoner euro som nått 
fler än 10 miljoner barn i 90 projekt i 46 olika 
länder. Pengarna går till länder där behovet av 
utbildning för små barn är som störst, till ex-

empel Albanien, Bangladesh, Madagaskar och 
Etiopen. 
– Det handlar om att sälja så många mjuk-
djur som möjligt så att så mycket pengar som 
möjligt doneras! 

Fredrik Bengtsson, som är projektledare för 
Good Cause, ett paraply där bland annat Soft 
Toys ingår, håller med:
– Vi är beroende av försäljning och det är 
viktigt att Soft Toys-kampanjen finns med i de 
kommersiella kalendrarna. Finns den inte det 
blir det valbart och vi vill att alla ska genomföra 
kampanjen.

Samtidigt tycker han att vi tidigare har varit lite 
väl fokuserade på försäljningen.
– Vi måste förflytta medvetenheten om vad vi 
gör, syftet är inte att sälja utan det fantastiska 
vi gör. Kampanjen är ett sätt för oss att nå ut, 
ett fönster. Det är inte lika naturligt att IKEA 
pratar om den här typen av saker som till ex-
empel för UNICEF.
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panjen faktiskt bidrar till.  

– Vi är helt beroende av 
våra medarbetare och har 
en stark tilltro till att de 
också kraftsamlar. Vi vill 
att medarbetare ska en-
gagera sig och vara stolta 
över IKEA som företag.

– Vi vill ha en dialog med 
medarbetarna. Gå med i 
Yammer, ställ frågor om 
hur vi kan skapa ett bre-
dare engagemang runt 
kampanjens syfte. Och 
framförallt dela med dig av 
dina egna goda exempel, 
uppmanar Fredrik. 

Hur kan man som medar-
betare inte känna sig stolt? 

Vi på Älmhultsbladet kom-
mer i alla fall att köpa många mjukdjur ur den-
na fantastiska kollektion och berätta för alla vi 
känner varför de borde göra detsamma! 

06Älmhultsbladet

För att lättare nå ut med 
budskapet har man i år 
gjort en förflyttning när det 
gäller storytelling. 
– Vi har haft workshops 
med UNICEF och Save the 
Children för att se hur vi 
mer effektivt kan berätta 
mer om allt vi gör. Nu an-
vänder vi oss av infograph-
ics istället för långa texter 
för att visuellt uttrycka vad 
det handlar om. 

Nytt för i årets kampanj 
är en global försäljnings-
tävling, där det varuhus i 
världen som säljer mest 
kommer att få en summa 
på 10 000 euro som de får 
donera till en lokal organi-
sation.
– Många människor vill 
hjälpa, men undrar ibland varför de ska stötta 
barn som är så långt borta när det finns barn i 
närområdet som också behöver stöd. Detta är 
ett sätt att hjälpa varuhusen att hjälpa till även 
lokalt, säger Maria. 

Ett annat sätt att hjälpa till lokalt är genom give 
twice-idén, man köper ett extra mjukdjur och 
ger bort till någon som behöver det mer. På en 
del varuhus har de haft lådor utanför kassorna 
där kunder har kunnat lämna sina mjukdjur, 
och en del bolag i Älmhult har haft kampan-
jer för medarbetare som uppmuntrats köpa 
ett mjukdjur och sedan lämna det på jobbet. 
Mjukdjuren har sedan donerats till till exempel 
Växjö och Kristianstad barnsjukhus. 
– Give twice var från början ett lokalt initiativ 
från Australien, som nu har lagts in under det 
globala kampanjparaplyet och alla rekommen-
deras ha det, berättar Maria. 

Vad kan vi som medarbetare göra för att 
kampanjen ska bli så lyckad som möjligt? 
Maria menar att vi såklart kan köpa mjuk-
djur, ge bort mjukdjur och sprida ordet. 
Hjälpa till att öka förståelsen för vad kam-

Vår vän KRULLIG.

Missa inte den nya Soft Toys-filmen. Du 
hittar den på IKEA Inside, som Related 
information i nyheten där Älmhultsbladet 
är publicerat. 

På Yammer kan du se fler behind the 
scenes-bilder från filmen. 

•

På Barnens IKEA vill man uppmuntra till 
engagemang här i Älmhult. Under nå-
gra år har flera bolag i Älmhult haft give 
twice-aktiviteter för sina medarbetare. 
Detta har de tagit vidare och vill nu ut-
mana alla IKEA bolag i Älmhult att tävla. 
Det bolag som samlar flest mjukdjur per 
medarbetare vinner. Vinsten är en trofé 
med bolagsnamnet vid en ceremoni. 
Älmhultsbladet återkommer med de-
taljer inom kort. 
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TEXT: MALIN SENNEVALL, MALIN.SENNEVALL@IKEA.COM

Lärare tycker till om 
IKEAs satsning på skolan

Nu är det nytt läsår i skolan 
och med detta drar IKEAs 
satsning på grundskolan i 
Älmhult igång. Älmhults-
bladet har träffat några 
lärare för att få deras pers-
pektiv på satsningen, som ska stärka 
Älmhults roll och attrahera, utveckla och 
behålla den bästa kompetensen inom 
livet hemma. 
– För att våra medarbetare ska uppleva Älm-
hult som en attraktiv ort att bosätta sig på 
är kvaliteten på grundskolan och den interna-
tionella skolan av stor betydelse. Vi kraftsam-
lar på skolorna för att tillsammans med Älm-
hults kommun göra en bra skola ännu bättre, 
säger Pernilla Pettersson, projektledare för 
samarbetet. 

IKEA ger 4 miljoner per år i två år till grund-
skolan och lika mycket till den internationella 
skolan i Älmhult. Satsningen ser likadan ut på 
alla kommunala skolor.

Linda Svennarp är klassföreståndare för en 
fjärdeklass på Klöxhultskolan, där man får en 
extra pedagog i klassrummet på alla lektioner 
i svenska, engelska och matte. Dessutom sat-
sas det på tekniska hjälpmedel. Linda säger 
att de alla känner sig lyckligt lottade som får 
vara delaktiga i projektet.
– Det känns som en dröm att kunna vara 
två pedagoger i klassrummet som ska hjälpa 
barnen, de kommer kunna komma så mycket 
längre. Eleverna får mer hjälp, individuella 
genomgångar och förhoppningsvis ökad må-
luppfyllelse.  

På lågstadiet satsar man på intensivunder-
visning för att stötta elever i behov av särskilt 
stöd inom läsa, skriva och räkna. 
– I ettan satsar vi på matte och i tvåan och 

trean blir det mer fokus på 
svenska. Vi förväntar oss en 
högre måluppfyllelse där varje 
elev utgår från sin nivå, berät-
tar speciallärarna Karin Sev-
erinsson Almblad och Berit 

Ljungman. 

Högstadiet å sin sida får ny teknisk utrustning. 
Datorer har köpts in för att använda i under-
visningen och lärarna får lära sig hur de ska 
använda dem i pedagogiskt syfte. 

Internationella skolan kommer att utvecklas i 
en mer positiv riktning, menar Maria Haglund, 
rektor på skolan. Hon tror att undervisningen 
får en högre nivå, att fler elever kommer tri-
vas på skolan och att skolan får ett ännu bät-
tre rykte. 
– Pengarna hjälper oss att öka kvaliteten på 
undervisningen och att leva upp till de krav 
som ställs på en IB-skola. Två koordinatorer 
ser till att lärarna går de kurser som IB kräver 
och kurserna betalas med pengarna från 
IKEA. Pengarna går även till intensivstöd i en-
gelska, eftersom många av våra elever kom-
mer hit med knappa kunskaper i språket. Bib-
lioteket kommer också att få del av pengarna. 

Virestads skola som är en fristående skola 
utan vinstintressen får också ta del av pen-
garna.

Ett samarbetsråd med representanter från 
kommunen och IKEA har bildats, med kom-
munchef Tomas Rikse som ordförande. Han 
är nöjd med starten:
– Satsningen som IKEA gör på skolan i Älm-
hult är ett unikt och spännande samarbete 
mellan näringsliv och skola. Jag har stora 
förhoppningar om att vi tillsammans med 
IKEA ska få en bra skola att bli ännu bättre!•

“Det känns 
som en 
dröm!”
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MAIL: IKEA1.SCOP@IKEA.COM, MANUSSTOPP TISDAGAR

NY PÅ JOBBET

Nils har nära 30 års erfarenhet inom olika IKEA uppbyggnadsorganisationer, 
framförallt i Nordamerika och östra Europa. Nyligen verkade han vid Inter 
IKEA Systems AB där han de senaste 4 åren arbetat som arkitekt med 
franska projekt. Nils kommer att vara projektanställd som support i upp-
byggnaden av IKEA Museum. Vi önskar Nils varmt välkommen till Älmhult 
och till teamet!

Niclas Lindberg    Sylvia van Cruijsen                        
Project Leader Build Up   Project Manager
Inter IKEA Culture Center AB  Inter IKEA Culture Center AB

Nils ny uppbyggnadssupport
på Inter IKEA Culture Center

Vi är glada att kunna meddela att Anders Jepsen, nuvarande Business 
leader för HFB 14 Cooking och HFB 15 Eating, har tackat ja till ett extra 
uppdrag som Deputy Business area manager. Anders kommer från den 1 
september att leda funktionscheferna i ledningsgruppen. Anders, tack för 
ditt fantastiska bidrag till IKEA under de senaste åren! Din energi, motiva-
tion och professionalitet är välkänd och respekterad bland dina kollegor. Jag 
ser fram emot att få fortsätta arbeta tillsammans med dig. 

Peter van der Poel
BA Manager Cooking, Eating & Decoration, IKEA of Sweden

Anders ny deputy BA manager
på IKEA of Sweden

Vi är glada att meddela att Christina Wennberg kommer börja som admin-
istratör åt IKEA of Swedens VD med start den 7 oktober. Christina kommer 
rapportera till VD assistent Cindy Andersen. Christina kommer närmast från 
en tjänst som administratör på IKEA IT. 
Tack Christina för ditt bidrag till vår organisation! Du har varit en mycket 
uppskattad kollega i administrationsteamet. Lycka till och välkommen till 
IoS. Jag är övertygad om att du kommer att lyckas i ditt nya uppdrag!

Cindy Andersen                               Grete Dellgren 
VD assistent, IKEA of Sweden           Administrationschef, IKEA IT AB

Christina ny administratör
på IKEA of Sweden 
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MAIL: IKEA1.SCOP@IKEA.COM, MANUSSTOPP TISDAGAR

NY PÅ JOBBET

Mona startade som projektledare inom Traceability-programmet den 17 sep-
tember och kommer inledningsvis att leda förstudien avseende vår framtida 
spårbarhetsprecision och märkningsteknik av IKEAs produkter. Mona har 16 års 
IKEA erfarenhet i flera olika positioner, Trading, Group Sustainability, Change 
management och projektledning. Efter två år som projektledare i ett konsult-
bolag som arbetar strategiskt med affärslösningar för reduktion av växthus-
gaser återvänder nu Mona till IKEA. Varmt välkommen tillbaka Mona!
Lars Herrlin   Pär Stenmark
Traceability Program Manager          Product Requirements & Compliance 
IKEA of Sweden   Manager, IKEA of Sweden

Mona ny projektledare 
på IKEA of Sweden

Sidonie Javefors  kommer närmast från en tjänst som regionschef inom 
Hudson. I rollen som regionschef har hon haft ansvar för ett team special-
ister inom rekrytering, outplacement och Talent Mangement. Hon har också 
jobbat med affärsutveckling, projektledning och har lång erfarenhet inom 
ledarskap. Vi är mycket glada att få hälsa Sidonie välkommen som Team 
Manager för Lagar & Förmåner. Vi ser fram mot att få ta del av Sidonies 
kompetens och erfarenhet inom ledarskap. Varmt välkomna till IKEA AB, du 
är efterlängtad! Lycka till med ditt nya uppdrag!
Yvonne Pettersson
Tf Unit Manager Lagar & Förmåner, HR Service Centre, HRSC, IKEA AB 

Sidonie ny team manager
på IKEA AB

Personalnytt är en annons om nya medarbetare i Älmhult. Ett persnalnytt ska innehålla en 
introduktion med namn, avdelning, funktion och startdatum. Den nya arbetsuppgiften, du 
berättar helt kort om vad de nya arbetsuppgifterna/ansvarsområdena innebär. Bakgrund, 
nämn gärna var medarbetaren senast kommer ifrån. Tack och lycka till. Till sist, avsändare, 
som brukar vara närmsta chef på förra och nya jobbet. Du skriver namn, funktion/avdelning 
och bolag. Personalnytt ska vara max 500 tecken inklusive mellanslag.

Bifoga anställningsnummer eller foto. 
/Redaktionen

Tips från redaktionen
så skriver du personalnytt 
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IKEA of Sweden,
Älmhult

Knowledge is the starting point of all strategic development in IoS. As a Knowledge Man-
ager you are the structural owner of the knowledge work within IoS and the direct link to 
the global research organization at Inter IKEA Systems and Retail Services. 

Welcome with your application latest October 15!

INSIDE.IKEA.COM

Knowledge Manager
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IKEA of Sweden,
Älmhult

Would you like to have the global responsibility for capacity planning? Are you comfortable 
with taking the lead? Then this role can be your next career step! 

Welcome with your application latest October 15!

INSIDE.IKEA.COM

Need Planner, Temporary assignment 1 year

gör
saker

an  orlundan
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ENGELSKA, NIVÅ A2 
Riktar sig till dig som använder engelska i 
arbetet och vill utveckla din språkkompe-
tens (läsa, skriva, prata och lyssna). 
2 timmar (10:00-12:00) vid 6 olika tillfäl-
len: 17/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11 och 
21/11.

ENGELSKA, NIVÅ B1
Riktar sig till dig som använder engelska i 
arbetet och vill utveckla din språkkompe-
tens (läsa, skriva, prata och lyssna). 
2 timmar (12:45-14:45) vid 6 olika tillfäl-
len: 17/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11 och 
21/11.

TILL IKEA OCH IKANO MEDARBETARE

INFORMATION

Osby Konståkningsklubb drar igång skrid-
skoskola för barn över 4 år. Vi kommer att 
lära ut grunderna i skridskoåkning.

Vi ses på lördagar i Osby ishall mellan kl 
11-12. Inskrivning sker lördagen den 5/10 
kl 10-12 i Osby ishall. Kostnad 500:- för 
10 ggr inkl. medlemsavgift, detta betalas 
kontant vid inskrivningstillfället.

Vi startar lördagen den 12/10 kl 11-
12!

Vid ev frågor kontakta Lina 0732-094149 
eller Christina 0732-036995

Kom och lär dig 
åka skridskor!

Den 21-27 oktober äger Må Bra-veckan 
rum, fylld med roliga Må Bra-aktiviteter.

Veckan avslutas med en Må Bra-mässa 
i Haganässkolan den 26-27 oktober. 

Program finns på www.almhult.se/mabra

Välkomna!

För sjätte året i rad arrangerar vi loppis i 
Ekstrands lager, S.Portgatan 28 i Osby. 
Söndagen den 6 oktober, kl 10-14.
Du som är i behov av lite nygammalt, kom 
till oss och fynda!

Försäljning av fika och nygrillad korv hela 
dagen. 

För information, ring eller maila:
Ia Sjöstedt, 0733-219978, ia.sjostedt@
gmail.com

Hjärtligt välkomna!

Genom att stödja oss stödjer du SKR. 

Loppis i Osby 
den 6 oktober!

Förbättra din engelska! Må Bra-mässa 
i Älmhult!

Annons

Annons

Annons
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Nu drar Vuxenklubbsgympan igång 
med EvaLill Svensson.

Start onsdagen den 2 oktober klockan 
09.00. Ingen föranmälan.

Plats Övre Hallen.

Gamla som nya deltagare välkomnas!

EN PLATS DÄR DU KAN HA ARBETSMÖTE, TA EN FIKA, TRÄNA ELLER BARA UMGÅS

AKTIVITETSHUSET

Nu är det dags för bingo med 
Vuxenklubben igen.

Höstens datum är:
8 oktober
22 oktober
5 november
19 november

Alltid klockan 14.00 och alltid på 
Aktivitetshuset.

Välkomna!

Bingo för Vuxenklubben

Du vet väl om att vi har säkerhetsskåp 
inne på gymmet?

Där kan du gratis låsa in dina värdesaker 
under tiden du tränar. En god idé då tillfäl-
let gör tjuven.

I multihallen finns skåp där du själv ordnar 
med hänglås. Behöver du ett snabbt så 
säljer vi i receptionen för 50 kronor.

I samband med höstens 
Barnteaterföreställningar kommer 
det att anordnas BARNLOPPIS på 
Aktivitetshuset klockan 10.00-13.00.

Kom och fynda barngrejor – kläder, skor, 
leksaker m.m.

Bord bokas via aktivitetshuset@ikea.com 
eller tfn 0476-58 76 00.

Teaterföreställningarna är den 5 okto-
ber och den 9 november.  

Barnloppis

Gympastart för Vuxenklubben Säkerhet på gymmet
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Tisdagen den 1 oktober mellan klockan 
18.00-19.00 spelar vi i Osby Bowlinghall.
Kostnad 60kronor/person vid 2/bana.
 
Hoppas att många nya såsom gamla hänger 
på och spelar!
 
Anmälan görs senast måndagen den 30 
september senast klockan 12.00 till 
anette.hedin@ikea.com
 
Varmt Välkomna!
Fritidsklubben Bowling
 

Vuxenklubbens 
Boulemästerskap 

Bowling i Osby!

Vuxenklubbens Boulemästerskap äger rum 
tisdagen den 1 oktober klockan 14.00.

Anmäl er lagvis (2 st) senast den 30 sep-
tember till Hasse eller Evert.

Vi bjuder på fika.

Priser i både A och B gruppen.

Vuxenklubben Boulesektionen
Hasse och Evert 

Vill du spela på annan tid?

Genom att visa upp din IKEA legitimation 
får du 10% på priset på Osby Bowlinghall.

Passa på att snitsa till skruven under rug-
giga höstkvällar, eller samla ihop ett gäng 
och ha en trevlig kväll.

Öppet: måndag-torsdag 07.00-22.00, fredag 07.00-19.00, lördag-söndag 08.00-15.30. 
Som IKEA medarbetare har du access till  Multihallen alla dagar 06.15-22.00. 

Telefon 0476-587 600, aktivitetshuset@ikea.com.
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TORSDAG 3/10
Öppet 17.00-23.00
 

Välkomna!
Besök oss här: 
IWWW.AW.IKEA.COM
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AKTIVITETSHUSET

MÅN Kycklingsoppa med curry

TIS Saras linssoppa med chipotle & chorizo

ONS Carinas currysoppa med skinka

TOR Beppes gulaschsoppa

FRE Gittans skaldjurssoppa

Veckans vegetariska: 
Ärtigt grön soppa

Hemlagad soppa, 42:-
Serveras med bröd och smör 
(Alla våra soppor är fria från gluten och laktos)

Vi serverar även matiga sallader, wraps, sushi, 
och mackor. Kvällstid serverar vi belgisk våffla, 
panini, pizzini och toast från grillen.

IKEA gatan 8, tel 0476-5 87600, e-mail 
aktivitetshuset@IKEA.com
Öppet; mån-tor 07.00-22.00, fre 07.00-19.00, 
lör-sön 08.00-15.30

PER ANDERSENS

MÅN Kokt torsk med skirat pepparotssmör, 
kokt potatis och ärtor. Eller äpple- och lök-
fylld frukostkorv, potatismos och lingon

TIS Rimmad oxbringa och rotmos. Eller 
bräckt kassler, rödvinssås, kokt potatis, 
grönsaker och gelé. 

ONS Biffstroganoff med ris. Eller pasta-
gratäng med kyckling och curry

TOR Ärtmiddag. Eller viltköttbullar med 
lingongräddsås, kokt potatis, grönsaker 
och pressgurka

FRE Husmansbuffé. Tre olika alternativ + 
tillbehör.

Varje dag serverar vi dagens sallad.

Sallad, bröd, smör, dricka och 
kaffe ingår.

Häfte med tio lunchkuponger: 650:-

Bäckgatan, vid IKEA Distribution Centre. Ingång 
vid vakten. Tel 0476-814 89, 070-63 76 606

IKEA RESTAURANGEN

Frukost varje dag 9.30-11.00 från 9:-

MÅN Kycklinggryta med ris. Eller grönsaks-
gryta med ris

TIS Fiskgratäng med potatis. Eller bönfylld 
paprika

ONS Ugnsgratinerad falukorv, potatismos. 
Eller ugnsgratinerad soyakorv, potatismos 

TOR Ärtsoppa, fläsk, pannkakor, sylt

FRE Grekisk köttfärslimpa, klyftpotatis, 
tzatziki. Eller greenburger, klyftpotatis och 
tzatziki

Sallad, bröd och smör ingår

Häfte med tio lunchkuponger: 380:-

MAIL: IKEA1.SCOP@IKEA.COM, MANUSSTOPP TISDAGAR

LUNCHGUIDE

VÄRDSHUSET

Ät så mycket du vill av vår lunchbuffé 
med massor av goda grönsaker, kris-
pig sallad, läckra såser, flera hemlagade 
varmrätter med eller utan kött, hembakat 
bröd, flera olika tillbehör samt lingondricka, 
isvatten och kaffe.

Måndag-fredag
11.30-14.30

IKEA gatan 1, tel 0476-641 390

70:-

79:-

41:- Alla lunchrestauranger i Älmhult 
finner du på www.ikeaialmhult.se 
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MAIL: IKEA1.SAKT@IKEA.COM, MANUSSTOPP TISDAGAR

SÄLJES

SAKER & TING

KORTFATTADE ANNONSER FÖR DIG 
SOM ÄR IKEA/IKANO MEDARBETARE 
OCH DIN FAMILJ

Barnvinterskor: Ecco uni blå 
st. 22 pris 200 kr. Viking uni 
svart st. 28 pris 200 kr. Que-
chua outdoor grå st. 34 pris 
200 kr. TCM blå st. 30/31 pris 
100 kr. Kimberfeel grå/orange 
st. 25/26 pris 150 kr och flickor 
skridskor vit/rosa st.27 pris 200 
kr. Perfekt skick. Ring eller skriv  
0708-877352 (för bilder).

Minicross, för ca 6-10 åringar. 
4-taktare. Behöver översyn. 
700 kr. Tel. 070-2297514.

Trevlig 1-plans vinkelvilla 
med källare säljes! 5 rum, 
boarea 130 kvm, biarea 130 
kvm, tomtareal 808 kvm. 
Bra läge i området Möckeln, 
Älmhult, med härlig baksida. 
Trevlig liten porlande damm 
i trädgården. Bra uppvärmn-
ing med bergvärme, NIBE. 
Plattlagda gångar och garage-
uppfart/carport. Nyrenoverat 
helkaklat badrum med golv-
värme. Trevlig spaanläggning i 
källaren med bastu, dusch och 
relaxavdelning. Hela huset har 
också hårda golv. Gångavstånd 
till bad, strövområden och för-
skola, samt cykelavstånd till 
skolor. För mer info ring, 070-
5927969 eller 070-5455539.

Vinterkängor Sorel Caribou. 
Ljusbrun nubuck med ullfoder. 
Strl 40 herr. Använda 4 timmar. 
Pris 1000:-. 0704-166151.

Receiver Denon DRA-F109. 
Liten och kompakt förstärkare 
med både digitala och analoga 
ingångar. 3 månaders garanti 
kvar. För mera detaljer läs på 
www.hifiklubben.se. Pris 1700 

kr. 0707-480030.

Ljus och luftig 2:a på 50 kvm 
i centrala Älmhult, säljes för 
250.000 el. högstbjudande. 
Genomgående ekparkett och 
ljusa väggar. För mer info eller 
visning kontakta mig via mail 
sofia.bengtsson1@live.se el-
ler telefon 0706-930914. Erb-
juds även delvis möblerad efter 
köparens önskemål.

Guldfisk i runt akvarium 
säljes med alla tillbehör. Pris 
300 kr. Elbas Yamaha blåmet-
alllic med Ibanez förstärkare, 
väska och notställ. Pris 2500 kr. 
Ekbord till v-rum 1000 kr Tel. 
070-2161466.

IKEA säng SULTAN SPÄR-
REHOLM. Inkl. bäddmadrass + 
ben. Bredd 90 cm, höj-/sänkbar 
huvudända med fjärrkontroll. 
Pris 800 kr. 073-8122251 efter 
kl. 17.

Volvo 245- 87, drag, skattad 
och besiktigad, säljes pga studi-
er 5000:-. Tel. 0730-697903.

4 nästan nya Michelin 205/55 
R 16 på fälg, endast 2800:-. 
Ring: 076-1997273.

Bo på landet med cykelavstånd 
(8km) till Älmhult. Lantligt hus 
uthyres delvis möblerat, 135 
kvm, 4 rum & kök, 3 sovrum 
& möblerbar hall & 2 toaletter. 
Uppvärmning med bergvärme 
& kamin. 5000:- i kallhyra. 
Uthyres från 1 nov 2013. Häst-
stall finns att hyra i närheten, 
för den hästintresserade. Skrit-
tavstånd till ridhus. Frågor? Mai-
la: maiken1976@hotmail.com.

Söker 2 st svarta OLLE pinns-
tolar. Telnr 0760-197208.

Golv TUNDRA mörkbrun 
201.370.78 köpes, även öpp-
nade paket. Ring Ewa, 0733-
469524.

Söker lägenhet att hyra i 
Älmhult. 1 eller 2 rum och kök. 
Centralt eller i utkanten. Icke 
rökare, inga husdjur, veckobruk 
(pendlare). Från 1 december 
2013. Tel. 072-3527948, mart.
thillart@ikea.com.

Medarbetare på IoS letar 
efter lägenhet/rum för över-
nattning från december 2013. 
Helst med gångavstånd till IoS. 
Jag kommer bara att använda 
lägenheten/rummet några da-
gar i veckan, så att dela lägen-
het/rum kan också funka. Ring 
mig! 070-6690406.

Kattungar bortskänkes, 4 
söta kattungar som söker nytt 
hem, en långhårig svart/vit, en 
mörkgul och två ljusgula. De är 
väldigt vana vid barn då mina 
döttrar har tagit hand om dem 
sen de föddes. Alla går på låda, 
är friska och leveransklara. 
Bilder kan skickas på mail/sms. 
Ring 073-1412913.

Moulinex, microvågsugn, 
med många funktioner bort-
skänkes. Bra skick, lite an-
vänd. Tel 076-3220802.

UTHYRES

SÖKES

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

ikea1.scop@IKEA.com eller 0476-640 673

PÅ TAPETEN. Fredagen den 4 oktober lanseras den fina tillfälliga TRENDIG kollektionen 
på våra varuhus, något du absolut inte borde missa. 
- Nyfikenhet är vår drivkraft. Den tar oss ut i världen och till fabriker där vi samarbetar 
med lokala hantverkare för att hitta lösningar på olika vardagsproblem. TRENDIG är ett bra 
exempel där vi har förnyat den typiskt skandinaviska designen genom att kombinera det 
traditionellt svenska med en typiskt kinesisk form, säger Marcus Engman, designchef, om 
TRENDIG kollektionen. 


