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Genom ditt köp av häftet så stödjer du din 
lokala idrottsförening/skolklass samtidigt som du får 

finfina erbjudanden som du kan utnyttja runtom i 
hela Västra Göteborg.
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Köp 3 valfria menyer från 
57 kr/st  – få den billigaste 
utan extra kostnad! 

Köp 1 valfri meny från 57 kr
– få 1 Cheeseburgare utan 
extra kostnad!

Köp en valfri mellankaffe
– få Paj eller Donut utan 
extra kostnad!

Lämna in kupongen vid 
beställning. Erbjudandet gäller 
endast en gång per person 
och dag på McDonald’s® 
Frölunda Torg och Frölunda 
McDrive™ t o m 1/10 2015 
och kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.
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ning. Erbjudandet gäller endast 
en gång per person och dag 
på McDonald’s® Frölunda 
Torg och Frölunda McDrive™ 
t o m 1/10 2015 och kan ej 
kombineras med andra erbjud-

 effak nallem irflav sirP .nedna
fr 16 kr. Värde Paj ca 13 kr. 
Värde Donut ca 15 kr.

Vi ses på McDonald’s® Frölunda Torg och Frölunda McDrive™!
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Köp 1 valfri meny från 57 kr
– få 1 Cheeseburgare utan 
extra kostnad!

Köp en valfri mellankaffe
– få Paj eller Donut utan 
extra kostnad!

Lämna in kupongen vid 
beställning. Erbjudandet gäller 
endast en gång per person 
och dag på McDonald’s® 
Frölunda Torg och Frölunda 
McDrive™ t o m 1/10 2015 
och kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.

Lämna in kupongen vid 
beställning. Erbjudandet gäller 
endast en gång per person 
och dag på McDonald’s® 
Frölunda Torg och Frölunda 
McDrive™ t o m 1/10 2015 
och kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.

Lämna in kupongen vid beställ-
ning. Erbjudandet gäller endast 
en gång per person och dag 
på McDonald’s® Frölunda 
Torg och Frölunda McDrive™ 
t o m 1/10 2015 och kan ej 
kombineras med andra erbjud-

 effak nallem irflav sirP .nedna
fr 16 kr. Värde Paj ca 13 kr. 
Värde Donut ca 15 kr.

Vi ses på McDonald’s® Frölunda Torg och Frölunda McDrive™!

Öppettider Öppettider Öppettider 

Välkommen in!

McDonald’s® Frölunda Torg
Öppet alla dagar 09–22
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Alltid öppet med frukost 06–10!
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15% rabatt 
på hela sortimentet

(Gäller på lagerförda produkter vid ett köptillfälle, kan ej kombineras 
med andra erbjudanden eller kampanjvaror)



v
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Vänligen lämna kupongen i kassan.
Kupongen gäller t o m 2015-10-01 



Beijer Byggmaterial AB

www.beijerbygg.se

Exportgatan 3
422 46 Hisings Backa
Tel. 075-241 33 10

Vänligen lämna kupongen i kassan.
Kupongen gäller t o m 2015-10-01 



Beijer Byggmaterial AB

www.beijerbygg.se

Exportgatan 3
422 46 Hisings Backa
Tel. 075-241 33 10
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30% rabatt på alla Flügger Färg -produkter  
och FIONA tapeter (gäller på hela köpet vid ett tillfälle)

30% rabatt på alla Flügger Färg -produkter  
och FIONA tapeter (gäller på hela köpet vid ett tillfälle)

Nygatan 17
434 30 Kungsbacka
Tel. 0300-333 20

www.flugger.se

Nygatan 17
434 30 Kungsbacka
Tel. 0300-333 20

www.flugger.se

www.flugger.se

Nygatan 17, Lindens Torg
Tel: 0300 - 333 20
Öppettider: Vard. 9 - 18
                   Lörd. 10 - 14

Hedebrovägen 30 
(bakom freeport)
Tel: 0300 - 319 50
Öppettider: Vard. 6.30 - 19
                   Lörd. 10 - 17
                   Sönd. 11 - 17
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�����������������������������������������
����������������������������������������
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Frölunda torg • 031-45 58 00 • www.ingelstakalkon.se

Göteborgs trevligaste vitvarubutik!

Välkomna till den kompletta hem- och hushållsbutiken med den 
kunnigaste personalen. Med Elon, Sveriges största vitvarukedja som 

partner kan vi hålla vad vi lovar.

ELON_sid1O2.indd   1 2012-06-07   09.00

Frölunda torg • 031-45 58 00 • www.ingelstakalkon.se

Göteborgs trevligaste vitvarubutik!

Välkomna till den kompletta hem- och hushållsbutiken med den 
kunnigaste personalen. Med Elon, Sveriges största vitvarukedja som 

partner kan vi hålla vad vi lovar.

ELON_sid1O2.indd   1 2012-06-07   09.00



Frölunda torg • 031-45 58 00 • www.ingelstakalkon.se

15% Rabatt på hela vårt sortiment till 
ordinarie pris, samt 5% rabatt på rea- och 
specialpriser
(Gäller ej vid offerter, Miele studio och paketerbjudanden)

ELON_sid1O2_ingen sax.indd   2 2012-06-07   09.06

Frölunda torg • 031-45 58 00 • www.ingelstakalkon.se

Göteborgs trevligaste vitvarubutik!

Välkomna till den kompletta hem- och hushållsbutiken med den 
kunnigaste personalen. Med Elon, Sveriges största vitvarukedja som 

partner kan vi hålla vad vi lovar.

ELON_sid1O2.indd   1 2012-06-07   09.00

10–20% RABATT  
Gäller för 15 % rabatt på Vitvaror och luftvärmepumpar 
samt 20 % rabatt på hela övriga sortimentet till ordinarie 

pris, samt 10 % rabatt på rea och specialpriser. 
(Gäller ej vid offerter, Miele studio och paketerbjudande)
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Frölunda torg • 031-45 58 00 • www.ingelstakalkon.se

&

Datavägen 8, tel. 031-68 24 22
askim@elon.se  www.elonbutiken.se

Öppettider: Vardagar 9.30-18.00, Lördag 10.00-15.00,  
Söndag 11.00-15.00

M

ELON_sid3.indd   1 2012-06-07   09.12

V

Frölunda torg • 031-45 58 00 • www.ingelstakalkon.se

Göteborgs trevligaste vitvarubutik!

Välkomna till den kompletta hem- och hushållsbutiken med den 
kunnigaste personalen. Med Elon, Sveriges största vitvarukedja som 

partner kan vi hålla vad vi lovar.

ELON_sid1O2.indd   1 2012-06-07   09.00
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Vi kan cyklar.

VÄRDEKUPONG
Riv ut och ta med till butiken
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Vi kan cyklar.

VÄRDEKUPONG
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AKTA HJÄRNAN!
Riv ut och ta med till butiken

Backaplan • Järnbrottsmotet • Vasagatan

20%
På alla hjälmar

10%
På ALLT i butiken

Backaplan
Järnbrottsmotet

Vasagatan

Gäller inte skiduthyrning
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Köper du din cykel hos oss får du 50% 
tillbaka av inköpspriset när du byter din 

barncykel till en ny modell.
Gäller cyklar 12-20”

Vi kan cyklar.

INBYTESGARANTI
ÅT SMÅFOLKET
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Ring 031-788 43 00 • www.seffo.se
Ring oss för en Gratis offert!

Allt inom städ!

Privat & företag

Halva priset på första städtillfället
(Upp till 1000 kr i rabatt)   

30% rabatt på andra städtillfället
(Upp till 1000 kr i rabatt) 

Halva priset på fönsterputs  
vid nyttjande av andra städtjänster   

20% rabatt vid tecknande av företagsavtal
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Frölunda HC 
vs luleå HoCkey
Lördag 18/10 2014, kl. 18.30
120 kr rabatt på kategori 2 vuxenbiljetter. 
Normalpris 295 kr. Pris med kod 175 kr.

Kod: FHCL18

VI GER OSS ALDRIG.

Villkor: rabatten används genom att ringa Ticnets callcenter 
på 031-81 10 20. Öppettider 9 – 17 på vardagar. Du kan även köpa 
barn-, student- och/eller pensionärsbiljetter till ordinarie pris  
(155 kr i kategori 2). Erbjudandet gäller ett begränsat antal platser 
och först till kvarn. Du kan inte få tillbaka eventuell mellanskillnad 
på redan köpta biljetter/gäller enbart nybokningar.



Hud, kroppsvård & naglar

Hudvård • Massage • Vaxning 
Medicinsk laser • Fillerbehandlingar 
Frans & bryn • Öronhål
Manikyr • Nagelförlängning

Dessa erbjudanden gäller 1 gång per person 
och ej vid köp av presentkort. Ett häfte gäller 
för en person och år. 
Välkommen till oss på Refräsch! 
Önneredsbodarna, Klåveskärsgatan 2A 
421 59 Västra Frölunda 
Tel 031-28 25 88 • www.refrasch.se
Alltid fri parkering!

10% vid 1:a besöket  
 
20% vid 2:a besöket 
 
Vid köp av behandling/ 
produkter - ej nagelvård.

Vi har produkter från 
Maria Åkerberg/Dermanord,  

smycken, OPI lacker  
och mycket annat.

10% på nagelvård 
& nagelprodukter
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Träna graTis
en hel vecka!
Gäller 2 pers/1 gång per år under 
bemannade öppettider. Ålder 18 år.

Erbjudandena gäller på valfri Nordic Wellness. 

rabaTT
vid köp av årskorT

alla människor

WWW.nordicWellness.se

alla åldrar

Träna uTan bindningsTid

sola 10ggr199kr
ord pris 349kr
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Träna graTis
en hel vecka!
Gäller 2 pers/1 gång per år under 
bemannade öppettider. Ålder 18 år.

Erbjudandena gäller på valfri Nordic Wellness. 

rabaTT
vid köp av årskorT

alla människor

WWW.nordicWellness.se

alla åldrar

Träna uTan bindningsTid

sola 10ggr199kr
ord pris 349krF.
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JUBILE
UMS

ERBJU
DAND

E!

SPELA 
BETALA FÖR12

Klipp ut annonsen och medtag vid speltillfället! Kan ej kombineras med andra erbjudanden. T.o.m. 090228

LASERDOME  Grafiska vägen 32 (bakom ICA Maxi) 031-15 51 05 www.laserdome.se

22



Lek
     BetaLa 
            för

2
1Grafiska vägen 30 (bakom ICA Maxi)

031-773 04 50  •  www.bushuset.se
Öppettider: 10-19 varje dag
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LIMKANT

PROVTRÄNA UTAN KOSTNAD
Kupongen gäller för en person vid två träningstillfällen eller för 

två personer vid ett tillfälle på Friskis&Svettis Göteborg. Vi finns i 
Askim, Eriksberg, Frölunda, Johanneberg, Kortedala, Kungsgatan, 

Majorna, Turion och på Västra Hamngatan.

Värde 300 kr. Gäller på samtliga aktiviteter i mån av plats till och med 1/10 2015

Aktuellt schema finns på: gbg.friskissvettis.se

Namn & mail:

Namn & mail:
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Hjulskifte 100:- 

20% rabatt på servicearbete,
däckbyte, punktering, balansering
och övrigt arbete

10% rabatt på alla varor 

Hjulskifte 100:- 

20% rabatt på servicearbete,
däckbyte, punktering, balansering
och övrigt arbete

10% rabatt på alla varor 

Hjulskifte 100:- 

20% rabatt på servicearbete,
däckbyte, punktering, balansering
och övrigt arbete

10% rabatt på alla varor 
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 50% rabatt (ordinare pris 3000 kr) 
tandblekning på 21 minuter

Smileffects använder en revolutionär tandbleknings teknologi.
Vi erbjuder en världsnyhet till den traditionella tandblekningen. Den är effektiv 
och priset gör att alla har råd med ett vackert leende. Vi följer EU-direktiven  
gällande kraven för kosmetisk blekning både under behandlingen och innehåll. 

0760-00 06 49 | Karl Johansgatan 100 | www.smileffect.se
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pizzeria & grill

Musikvägen 1

Tel. 031-47 93 95

90 g hamburger tallrik   49 kr
150 g hamburger tallrik   52 kr  
180 g hamburger tallrik   54 kr
200 g hamburger tallrik   56 kr
Oxfilé med klyftpotatis   80 kr
Entrecote m. klyftpotatis  80 kr

Grillad biffstek m. klyftpotatis  80 kr
Kebabtallrik    70 kr
Kycklingtallrik    65 kr
Panpizza medium    90 kr 
                large   120 kr 

Köp 4 pizzor – få en gratis 

Hemkörning: köp 4 pizzor – få gratis hemkörning
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Frölunda Torg • Tel. 031-387 53 40
www.teamsportia.se

15% på hela sortimentet

10% på cykel
Gäller endast på ord. priser! Ej cykel.

Gäller endast på ord. priser!

28



50% rabatt på batteribyte

15% rabatt på klockor

20% rabatt på smycken

20% rabatt på guldsmedsreparation
 

Frölunda torg. Tel 709 45 00
421 42 Västra Frölunda
www.smycka.se

 

50% rabatt på batteribyte

15% rabatt på klockor

20% rabatt på smycken

20% rabatt på guldsmedsreparation
 

Frölunda torg. Tel 709 45 00
421 42 Västra Frölunda
www.smycka.se

 

Gäller vid ett tillfälle och 
går ej att kombinera med 
andra erbjudanden.

Vi har ett stort utbud av 
märkesklockor & smycken 

Vi utför även reparationer!

10% på valfritt smycke

10% på valfri klocka

50% på batteribyte
29



FRÖLUNDA TORG tel 031-478540

20% rabatt 
på ett helt köp
(gäller vid köp över 600:-)

Frölunda Torg, tel. 031-47 85 40
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Frölunda Torg    Kungsgatan    www.grandparfymeri.se

Få 100 kr i rabatt när 
du handlar för 500 kr
Få 200 kr vid köp för 1000 kr osv...

Rabatten kan ej kom
bineras m
ed andra erbbjudande, eller i vår w
ebshop.

Frölunda Torg    Kungsgatan    www.grandparfymeri.se

Få 100 kr i rabatt när 
du handlar för 500 kr
Få 200 kr vid köp för 1000 kr osv...
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 Öppet vard. 9.30-18.30 • Lör 9.30-15
Frölunda Torg. Mitt emot Systemet.

Tel 709 99 25

Hög kvalité till bra priser. 
Kom och avgör själv.

www.frolundalillasaluhall.se

VECKOPÅSE 1
 2 hg Salami
 1/2 kg Lövbiff
 1 kg Nötfärs
 1 kg Grytbitar Fläsk

VECKOPÅSE 4
 1/2 kg Ryggbiff
 1 kg Lövbiff
 1 kg Skinkstek
 1 kg Grytbitar Fläsk
 1 kg Fläskkotlett
 2 kg Blandfärs

VECKOPÅSE 2
 2 hg Skinka
 1/2 kg Schnitzel
 1 kg Fläkkarré
 1 kg Nötstek
 1 kg Blandfärs

VECKOPÅSE 5
 1/2 kg Löv-/ryggbiff
 1 kg Grytbitar Nöt
 1 kg Nötstek
 1 kg Nötfärs

VECKOPÅSE 3
 2 hg Skinka
 1/2 kg Kassler
 1/2 kg Lövbiff
 1 kg Skinkstek
 1 kg Grytbitar Nöt

1 kg Blandfärs

MÅNADSPÅSE

Allt för
endast

Allt för
endast

Allt för
endast

Allt för
endast

Allt för
endast

Allt för
endast

Allt för
endast 22900

Allt för
endast 58900

Allt fö
endas 28900

Allt för
endast 32900

35900

119900

i
f1/

iff
f

1/

a
tzel1/

yggbiff
itarNöt

a
er

 1 kg Lövbiff
 1 kg Ryggbiff
 1 kg Grytbitar 

Nöt

 1 kg Grytbitar  
Fläsk

2 kg Nötstek
2 kg Skinkstek
2 kg Fläskkotlett
2 kg Blandfärs
2 kg Nötfärs

Beställ dina varor senast på fredag för leverans tordag nästkomande vecka.
Endast kontant betalning vid leverans. Utkörningsavgift 50:- tillkommer.

Ring eller maila så tar vi emot din beställning! Tel. 031-709 99 25 • info@frolundalillasaluhall.se
(Glöm ej att ange leveransadress samt telefonnummer)

Kom gärna in till vår butik på Frölunda Torg och låt dig inspireras av vårt 
breda sortiment bestående av kött, chark, grill, ost och sallader.

Alltid nymalen blandfärs 4990/kg(Vid köp av 3 kg)Nötfärs5990/kg(Vid köp av 3 kg)

Välkomna in till oss hälsar Ove Feeser med personal!

senast på fredag för leverans tordag nästkomand
kttbtliidlUtköiift50tillk

NU HEMLEVERANS!
10% rabatt på ditt köp 

Välkomna in till oss! 
Mvh Ove Med personal

Vi har endast Svenskt närproducerat kött
Nöt, Kalv, Fläsk, Lamm, Korvar, Grillat, Delikatesser.
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33



V Ä R D E K U P O N G

Fotvård eller Manikyr

190:-Ca 40 min.

V Ä R D E K U P O N G

Kan ej kombineras med andra rabatter, 
gäller t.o.m. 15/12-2008 

DROP IN  - TIDSBESTÄLLNING
Hårvård-Hudvård-Fotvård

Massage - Solarium

Marconigatan 7  (30 m från Posten och Systembolaget vid Frölunda torg)
Tel : 031- 49 28 00       Mob. 0762-98 75 62    www.hairfantasy.se

Professionella hårstylister. Vi tar hand om er 
från topp till tå. Du är i goda händer.

H Ö S T E R B J U D A N D E

Ansikts-
behandling 190:-
Rengöring, ansiktsmassage,
mask, creme (45 min), ord.pris 390:-
Kan ej kombineras med andra rabatter, 
gäller t.o.m. 15/12-2008 

Vaxning

125:-
Ord.pris fr. 225:-

Kan ej kombineras med andra rabatter, 
gäller t.o.m. 15/12-2008

V Ä R D E K U P O N G

Ögonfransförläng-
ning
499:-
Ord.pris 950:-

Kan ej kombineras med andra rabatter, 
gäller t.o.m. 15/12-2008

V Ä R D E K U P O N G
Nagelförlängning/Naturel
”Creative”

590:-
Ord.pris 790:-

Kan ej kombineras med andra rabatter, 
gäller t.o.m. 15/12-2008

V Ä R D E K U P O N G

piercing
massage
ansiktsbehandling

20 % på färgning
2 barnklippningar betala för 1 
(under 12 år)

vaxning
hårförlängning
läppförstoring

fotvård
permanent makeup
hårborttagning (senaste 
lasertekniken)

Halva priset på

gäller ej i kombination med andra erbjudanden 

Drop in - tidsbeställning 031-49 28 00 
Marconigatan 7  |  www.hairfantasy.se
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www.djurensvarld.se klicka ”Frölunda”
Öppettider: vard 10-18 • Lörd 10-16

FRÖLUNDA TORG (mittemot Systemet) • 031- 47 19 75 

10% på hela sortimentet  1:a köptillfället
Gäller ord. priser. Gäller ej hund-/kattmat samt kattsand.

20% på hela sortimentet  2:a köptillfället
Gäller ord. priser. Gäller ej hund-/kattmat samt kattsand.

GRATIS! Prova 3 kg          hundmat eller
1,5 kg kattmat (värde 120:-) 
 
Prova 8 kg Djurens Värld 
kattsand för 69:- ord.pris 139:-

www.djurensvarld.se klicka ”Frölunda”
Öppettider: vard 10-18 • Lörd 10-16

FRÖLUNDA TORG (mittemot Systemet) • 031- 47 19 75 

10% på hela sortimentet  1:a köptillfället
Gäller ord. priser. Gäller ej hund-/kattmat samt kattsand.

20% på hela sortimentet  2:a köptillfället
Gäller ord. priser. Gäller ej hund-/kattmat samt kattsand.

GRATIS! Prova 3 kg          hundmat eller
1,5 kg kattmat (värde 120:-) 
 
Prova 8 kg Djurens Värld 
kattsand för 69:- ord.pris 139:-
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Rebel Kids Frölunda Torg  •  031-709 06 00  •  www.rebelkids.se

15% vid ett köptillfälle
(gäller ordinarie priser)

Name it • Me too • Next Level • Gant • Replay • DXL • Reima 
Scotch & Soda •  Deeluxe • NZA • Vingino • Ver de Terre

Lexington Baby
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tjej • just Female • Aj Project • Koike • Rare • Second Fem
ale • R
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as • tramarossa • Hollies • m.m     KILLe • Scotch & Soda 
• 
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10% rabatt vid ett köptillfälle
 ( gäller ordinarie priser )

Frölunda torg 

www.rblstore.se 
facebook, instagram
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GRATIS SYNTEST (värde 100:-)

KÖRKORTSPAKET SIlvER:
teori + 10 körlektioner 6.800:- 
ord.pris 7.200:-

10% på riskettan
droger, alkohol, trötthet

Telefon

031-45 67 63
www.frolundabilskola.se
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Erbjudandet gäller tom 20130331 och kan ej kombineras 
med andra erbjudanden eller vid köp av presentkort.

Stadium Sisjön och Frölunda, Göteborg

15%
Rabatt vid ett köptillfälle. 
Gäller enbart Stadium Sisjön och Frölunda. 

110501_XXL11_KupongerSisjönHÄFTEN.indd   2 2011-04-18   14:04:01

20150831

Erbjudandet gäller tom 20130331 och kan ej kombineras 
med andra erbjudanden eller vid köp av presentkort.

Stadium Sisjön och Frölunda, Göteborg

15%
Rabatt vid ett köptillfälle. 
Gäller enbart Stadium Sisjön och Frölunda. 

110501_XXL11_KupongerSisjönHÄFTEN.indd   2 2011-04-18   14:04:01

20150831

20151001
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Rafaels hårdesign 

Munspelsgatan 2, Västra Frölunda, Tel 031-45 98 11

För både knopp & själ

2 barnklippningar för 250:- (ord. 300:-)

Damklippning 160:- (ord. 200:-)

Herrklippning 120:- (ord. 160:-) 

10% på produkter
5 klippningar 6:e för halva priset!
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Handla för 600:- och få en 
impregneringsspray på köpet.

Köp 2 par skor till ord. pris och 
få 20 % rabatt.
Gäller endast hos Scorett Partille Allum.  Kan ej kombineras med andra 
erbjudanden och gäller endast på varumärkena Dasia, 
Tiamo, Novita, The Urban Project, K.Cobler, Sweeks, Scorett, 
Läeder by nature, Plexx, Canada Snow, Legend, Zeus

Frölunda Torg  |  010-498 01 49 41



10% på ett köp 

10% på ett köp

10% på ett köp 

10% på ett köp

Frölunda torg
Frölunda Resecentrum,
bussterminalen (Frölunda Torg)
Öppet: vardag 11-19
lör 11-17, sön stängt

nordstan
Postgatan 39 
(Nordstan)
Öppet: vardag 10-19.30
lör 11-17.30, sön 11-17.30

lindholmen
Lindholmsallén 45
(vid busshållplatsen)
Öppet: vardag 10-18
lör & söndag stängt
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Subway Frölunda Torg   Tel 031-49 29 00
www.subway.se 

Köp en valfri meny och 
få en 15cm sub 
på köpet!

10:- För kaffe och cookie
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Klimathuset Värmepumpsbutik på Frölunda Torg (utanför entré A2) 
 Tel/sms: 0735-80 43 55 • 0733-23 23 40 • info@klimathuset.net

Kostnadsfritt  
hembesök!

1.000:- i rabatt vid köp av 1 luftvärmepump 
 
2.500:- i rabatt vid köp av 2 luftvärmepumpar  
 
20 meter borrhål utan kostnad (värde 5.000:-)  
vid bergvärmeinstallation 

nibe, ctc, mitsubishi electric, panasonic, lG, bosch, daikin

rabatten gäller endast vid bokningstillfället. 
(Gäller på ordinarie pris och kan ej  
kombineras med andra erbjudanden.)
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Köp 2 nycklar, betala för 1
(gäller ej specialnycklar)

Billigaste paret GRATIS 
när du gör 3 par klackningar samtidigt.

Frölunda
Skomakeri
Nyckelservice

Frölunda Torg • 45 52 12 45



10 % på allt vid ett köptillfälle

100:- rabatt vid köp över 500:- 
Erbjudandena gäller på ord.pris. Ej julartiklar
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 20% 
rabatt på ett helt köp

(gäller i butiken på Frölunda torg 
och på ordinarie priser)

Frölunda Torg · 031-45 52 90
www.facebook.com/krissfrölunda

www.kriss.eu
47



Herrbutiken på Frölunda Torg

 15% på allt i butiken

NECKWEAR
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15% rabatt på ett par damskor

Gäller på ordinarie pris.
15% rabatt på ett par herrskor

Frölunda torG 031-352 33 40  www.nilsonshoes.com

15% rabatt på ett par damskor

Gäller på ordinarie pris.
15% rabatt på ett par herrskor

Frölunda torG 031-352 33 40  www.nilsonshoes.com
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Gäller ord. pris och kan ej  
kombineras med andra erbjudanden.
(t.o.m 1 oktober 2015)

Köp 2 par skor och få det 
billigaste paret till 1/2 priset.

Din Sko på Frölunda Torg

Gäller ord. pris och kan ej  
kombineras med andra erbjudanden.
(t.o.m 1 oktober 2015)

Köp 2 par skor och få det 
billigaste paret till 1/2 priset.

Din Sko på Frölunda Torg

Gäller ord. pris och kan ej  
kombineras med andra erbjudanden.
(t.o.m 1 oktober 2015)

Köp 2 par skor och få det 
billigaste paret till 1/2 priset.

Din Sko på Frölunda Torg
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Går ej att  
kombinera  
med andra  
erbjudanden.

   10% 
rabatt
vid ett  
köptillfälle

Frölunda Torg 
031- 352 24 06



20% på 
valfri vara  
Gäller endast på ord. pris

Frölunda Torg 
031-709 58 00 
www.esprit.com
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20% på en valfri vara

Erbjudandet gäller i Frölunda Torg och Nordstan (Götgatan 15)  •  www.desigual.com 
Gäller på ordinarie priser och kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. 



Värdecheck   
Gäller t.o.m. 31 augusti 2015 på ordinarie priser, 
kan ej kombineras med andra erbjudanden.

  100:- rabatt  
när du handlar för minst 500:- 
hos D.O. Design Only  
Frölunda Torg

“Let us D.O. it for you”.
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-20%
på ett helt köp.  

Gäller på ord. priser, 
ej i kombination med andra 
erbjudanden och endast på 

Cubus på Frölunda Torg.

-20%på ett helt köp.  
Gäller på ord. priser, 

ej i kombination med andra 
erbjudanden och endast på 

Cubus på Frölunda Torg.
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-20%
på ett helt köp.  

Gäller på ord. priser, 
ej i kombination med andra 
erbjudanden och endast på 

Cubus på Frölunda Torg.

-20%
på ett helt köp.  

Gäller på ord. priser, 
ej i kombination med andra 
erbjudanden och endast på 

Cubus på Frölunda Torg.
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031- 47 10 00
Marconigatan 29, Frölunda Torg

Varmt
välkomna

till vår salong!

Gäller endast tidsbokning. Uppge Häftet i Väster vid bokning.

2 för 1 Barnklipp

031- 47 10 00
Marconigatan 29, Frölunda Torg

Varmt
välkomna

till vår salong!

Gäller endast tidsbokning. Uppge Häftet i Väster vid bokning.

2 för 1 Barnklipp

031- 47 10 00
Marconigatan 29, Frölunda Torg

Varmt
välkomna

till vår salong!

Gäller endast tidsbokning. Uppge Häftet i Väster vid bokning.

2 för 1 Barnklipp

031- 47 10 00
Marconigatan 29, Frölunda Torg

Varmt
välkomna

till vår salong!

Gäller endast tidsbokning. Uppge Häftet i Väster vid bokning.

2 för 1 Barnklipp

031- 47 10 00
Marconigatan 29, Frölunda Torg

Varmt
välkomna

till vår salong!

Gäller endast tidsbokning. Uppge Häftet i Väster vid bokning.

2 för 1 Barnklipp
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Frölunda Torg Tel. 031-47 75 00 

15% rabatt vid två tillfällen
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20 % rabatt på hela köpet 

20 % rabatt på hela köpet 

20 % rabatt på hela köpet 

 

 

 Frölunda Torg 
 allum (Partille) 

Kungsmässan (Kungsbacka) 

gäller endast ordinarie pris.

20 % rabatt på hela köpet 

20 % rabatt på hela köpet 

20 % rabatt på hela köpet 

 

 

 Frölunda Torg 
 allum (Partille) 

Kungsmässan (Kungsbacka) 

gäller endast ordinarie pris.

20 % rabatt på hela köpet 

20 % rabatt på hela köpet 

20 % rabatt på hela köpet 

 

 

 Frölunda Torg 
 allum (Partille) 

Kungsmässan (Kungsbacka) 

gäller endast ordinarie pris.
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FRÖLUNDA TORG tel 031-478540

15% på hela sortimentet.
(gäller ord.pris)
 

15% på hela sortimentet.
(gäller ord.pris)

FRÖLUNDA TORG tel 031-478540

15% på hela sortimentet.
(gäller ord.pris)
 

15% på hela sortimentet.
(gäller ord.pris)

FRÖLUNDA TORG tel 031-478540

15% på hela sortimentet.
(gäller ord.pris)
 

15% på hela sortimentet.
(gäller ord.pris)
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Vi finns på Frölunda Torg.
www.phoneix.se | 0340 - 500 500

10% rabatt när du 
lagar din telefon eller 
iPad hos oss. Lagad
inom 1 timme*.
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20% rabatt vid ett köp 
(gäller ej receptbelagda läkemedel eller 
i kombination med andra erbjudanden) 

 Apotek Hjärtat Frölunda Torg (mittemot Hemköp)
Öppettider: Måndag-Fredag 08:30-20:00, Lördag 10-18, Söndag 11-17

Telefon: 010-499 13 61
Apotek Hjärtat Frölunda Torg (”Vågen” vid Frölunda Sjukhus)

Öppettider: Måndag-Fredag 08:30-20:00, Lördag 09:30-18, Söndag 11-17
Telefon: 010-499 07 74

Hos oss kan du även 

hämta dina recept, med 

korta väntetider!

20% rabatt vid ett köp 
(gäller ej receptbelagda eller receptfria läkemedel 
eller i kombination med andra erbjudanden) 

Apotek Hjärtat, Axel Dahlströms Torg, Högsbo 
Markmyntsgatan 4, Telefon: 010-499 06 46 

 
Öppettider:  

Måndag-Fredag 9-18, Lördag 10-14 

Hos oss kan du även 

hämta dina recept, med 

korta väntetider!
20% rabatt vid ett köp 
(gäller ej receptbelagda eller receptfria läkemedel 
eller i kombination med andra erbjudanden) 

Apotek Hjärtat, Axel Dahlströms Torg, Högsbo 
Markmyntsgatan 4, Telefon: 010-499 06 46 

 
Öppettider:  

Måndag-Fredag 9-18, Lördag 10-14 

Hos oss kan du även 

hämta dina recept, med 

korta väntetider!

61



20% på alla ballonger 
 
15% på hela sortimentet 
 
(gäller ej redan nedsatta varor eller andra erbjudanden) 
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nyöppnad Äkta turkisk kolgrill  -  lunch  •  catering  •  fest 
Lergörksgatan 4, Västra Frölunda, Tel. 031-47 57 47 
www.tigriskolgrill.se

Ät 2 betala för 1 
billigaste rÄtten gratis 
alla dagar 15-22 
Gäller ej arrangemang.  
Visa denna kupong innan beställning. 
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Klubbvägen 20 (Västra Frölunda)  •  031-709 79 87 
www.restauranggreens.se

2 för 1 fisksoppa, wallenbergare, 
ceasarsallad eller spaghetti bolognese
Erbjudandet gäller alla dagar mellan 15 - 17.

Vi erbjuder även lunch, festarrangemang samt catering!
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Gå en heldag på korthålsbanan,
kom 2 betala för 1.
Ladda bollkort för 100 kr,
- vi dubblar till 200 kr!

Klubbvägen 20 • Västra Frölunda
Tel 031-709 79 80
www.worldofgolf.se

Gå en heldag på korthålsbanan,
kom 2 betala för 1.
Ladda bollkort för 100 kr,
- vi dubblar till 200 kr!

Klubbvägen 20 • Västra Frölunda
Tel 031-709 79 80
www.worldofgolf.se

Gå en heldag på korthålsbanan,
kom 2 betala för 1.
Ladda bollkort för 100 kr,
- vi dubblar till 200 kr!

Klubbvägen 20 • Västra Frölunda
Tel 031-709 79 80
www.worldofgolf.se

Gå en heldag på korthålsbanan,
kom 2 betala för 1.
Ladda bollkort för 100 kr,
- vi dubblar till 200 kr!

Klubbvägen 20 • Västra Frölunda
Tel 031-709 79 80
www.worldofgolf.se

Gå en heldag på korthålsbanan,
kom 2 betala för 1.
Ladda bollkort för 100 kr,
- vi dubblar till 200 kr!

Klubbvägen 20 • Västra Frölunda
Tel 031-709 79 80
www.worldofgolf.se

Gå en heldag på korthålsbanan,
kom 2 betala för 1.
Ladda bollkort för 100 kr,
- vi dubblar till 200 kr!

Klubbvägen 20 • Västra Frölunda
Tel 031-709 79 80
www.worldofgolf.se



Uthyrning av släp 

50:- Rabatt 

Valfri korv med bröd 

inkl. dricka 35:-Malin & Thomas
Skattegårdsvägen 98
421 50 V.Frölunda
Butik 031-45 65 36
Verkstad 031-45 22 20

Livsmedel l Brett kiosksortiment l Släputhyrning
Bilverkstad l Konto  (Automat) l Fast Food l Korv 

Smörgåsar l DVD - uthyrning l Brödbakning (Ring och beställ)

s

Uthyrning av släp 

50:- Rabatt 

Valfri korv med bröd 

inkl. dricka 35:-Malin & Thomas
Skattegårdsvägen 98
421 50 V.Frölunda
Butik 031-45 65 36
Verkstad 031-45 22 20

Livsmedel l Brett kiosksortiment l Släputhyrning
Bilverkstad l Konto  (Automat) l Fast Food l Korv 

Smörgåsar l DVD - uthyrning l Brödbakning (Ring och beställ)

s
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20 % rabatt på valfri vara  
Gäller vid ett köptillfälle och kan ej kombineras med övriga erbjudanden.

Välkommen till AD Bildelar Aröd 
Aröds Industriväg 9, 422 43 HIsInGs BAckA

Tel: 031-524437,  www.adbildelar.se

20 % rabatt på valfri vara  
Gäller vid ett köptillfälle och kan ej kombineras med övriga erbjudanden.

Välkommen till AD Bildelar Aröd 
Aröds Industriväg 9, 422 43 HIsInGs BAckA

Tel: 031-524437,  www.adbildelar.se

20 % rabatt på valfri vara  
Gäller vid ett köptillfälle och kan ej kombineras med övriga erbjudanden.

Välkommen till AD Bildelar Aröd 
Aröds Industriväg 9, 422 43 HIsInGs BAckA

Tel: 031-524437,  www.adbildelar.se
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Vi lämnar 20% rabatt på allt 
kakel & klinker på ordinarie pris 

15% på all badrumsinredning på ordinarie pris.

Göteborgs Kakelhus AB
Hantverksgatan 7, 430 33 Askim
goteborgskakelhus.se
Telefon: 031-28 03 03, Fax: 031-28 03 32

Gäller vid eget köp 
direkt i butiken!

kupongen måste uppvisas innan order/beställning görs
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BACKAPLAN 
Backa2, Coophuset 
Tel: 031-23 98 88

Här finns 
Optikkällaren:

OLSKROKEN
Redbergsvägen 17
Tel. 031-19 84 70

SISJÖN
Stora Åvägen 18  
Tel. 031-68 25 88

KÅLLERED
K-Gallerian, Ekenleden 6
Tel. 031-795 22 30

MÖLNLYCKE
Allén 4
Tel. 031-50 88 95

KUNGSBACKA
Borgmästaregatan 8
Tel. 0300-56 32 80

LERUM 
Brobacken 3
Tel. 0302-138 83

Utförs av optiker som är legitimerade av Socialstyrelsen. Inget köpkrav. 

Gäller för glasögon. Intyg eller recept debiteras. Gäller t.o.m. 2015-08-31

GRATIS SYNUNDERSÖKNING

Gäller alla bågar i alla butiker, även märkesbågar. Gäller t.o.m. 2015-08-31

HALVA PRISET PÅ BÅGEN
Boka

tid redan
 idag!

VÄRDECHECK
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PIZZOR
Tomat & ost ingår i alla pizzor

  1. MARGHERITA tomat, ost ...................................................... 60:- 120:-
  2. PROSCIUTTO skinka ............................................................ 65:- 130:-
  3. CAPRICCIOSA skinka, champinjoner................................... 70:- 140:-
  4. HAWAII skinka, ananas ......................................................... 70:- 140:-
  5. VESUVIO skinka, paprika...................................................... 70:- 140:-
  6. QUATTRO STAGIONI räkor, skinka, champinjoner,
       kronärtskockhjärta ................................................................ 75:- 150:-
  7. BOSSOLA (inbakad) skinka, champinjoner, räkor ............... 75:- 150:-
  8. CALZONE (inbakad) skinka  ................................................ 65:- 130:-
  9. FLORIDA skinka, ananas, räkor  .......................................... 75:- 150:-
10. SALAMI salami, champinjoner, oliver ................................... 70:- 140:-

PIZZOR MED BACON
11. BELLA bacon, lök, champinjoner .......................................... 70:- 140:-
12. CARUSO bacon, skinka, lök, ägg ......................................... 75:- 150:-
13. MAFFIA bacon, champinjoner, paprika ................................. 70:- 140:-
14. CARBONARA bacon, lök ...................................................... 65:- 130:-

PIZZOR MED KYCKLING
15. SORRENTO kyckling, champinjoner, lök, vitlök .................... 75:- 150:-
16. CHIQUITA kyckling, ananas, banan, curry, nöt ..................... 75:- 150:-

VEGETARISKA PIZZOR 
17. VEGETALE lök, paprika, sparris, oliver, champinjoner ......... 70:- 140:-
18. TUTTI-FRUTTI ananas, curry, banan .................................... 65:- 130:-
19. FUNGHI champinjoner .......................................................... 65:- 130:-
20. VERDI lök, pepperoni, champinjoner, vitlök .......................... 70:- 140:-

PIZZOR MED FLÄSKFILÉ
21. GRIMMEREDS SPECIAL (inbakad) fläskfilé, skinka, 
       champinjoner, lök, vitlök   ..................................................... 80:- 160:-  
22. BÄST I VÄST(inbakad)  fläskfilé, champ, lök, vitlök............. 75:- 150:-
                                         PIZZOR MED OXFILÉ
23. GORGONZOLA(inbakad) oxfilé, gorgonzola, lök................. 75:- 150:-
24. HUSETS PIZZA oxfilé, gorgonzola  ...................................... 75:- 150:-
25. STALLONE oxfilé, champinjoner, bearnaisesås, ägg ........... 80:- 160:- 
26. BABYLON  oxfilé, skinka, champinjoner, bearnaisesås ....... 80:- 160:-
27. PROVENCIALE oxfilé, färsk tomat, lök, vitlök ...................... 75:- 150:-
28. CIAO-CIAO(inbakad) oxfilé, lök, bearnaisesås  ................... 75:- 150:-

Vanlig    Familje

29. BOSCAIOLA oxfilé, ägg, bearnaisesås ................................ 75:- 150:-
30. AFRICANA  oxfilé, skinka, banan, curry, ananas  ................. 80:- 160:- 
31. BOMBEY oxfilé, skinka, nötter, bearnaisesås  ...................... 80:- 160:- 
32. TESTAROSSA oxfilé, köttfärs, skinka, sparris, bearnaisesås  ... 80:- 160:-
33. ARTISTA oxfilé, köttfärs, tomat, lök, champ, gorgonzola  ......... 85:- 170:-

                                       PIZZOR MED KÖTTFÄRS
34. CANNIBALE köttfärs, peppar  ................................................ 65:- 130:-
35. PALERMO köttfärs, skinka ..................................................... 70:- 140:-
36. FLORENCIA köttfärs, champinjoner, lök ................................ 70:- 140:-
37. VAGABOND köttfärs, skinka, ananas .................................... 75:- 150:-
38. VAMPERA köttfärs, skinka, champinjoner ............................. 75:- 150:-
39. TORINO köttfärs, skinka, champinjoner, lök ........................... 75:- 150:-
40. MILANO turkisk korv, lök, fetaost, färska tomater, pepperoni (stark)  .. 85:- 170:-
41. MEXICANA köttfärs, paprika, lök, tabasco ............................. 70:- 140:-
42. PEPPERONI köttfärs, lök, pepperoni .................................... 70:- 140:-
43. CONTADINA köttfärs, lök, gorgonzola .................................. 75:- 150:-

                               KEBAB & MEXIKANSKA PIZZOR
44. ACAPULCO oxfilé, champ, kebabsås, vitlök, lök, tacosås, jalapeno . 80:- 160:- 
45. ASTEKA skinka, kebabsås, tacosås, pepperoni  ........................ 75:- 150:-
46. KEBAB PIZZA kebabkött, kebabsås, tacosås, lök  .................... 75:- 150:-
47. KEBAB SPECIAL kebabkött, vitlök, kebabsås, skinka, pepperoni,
       Efter gräddning: paprika, tomater, lök ....................................... 85:- 170:-

                                     PIZZOR MED SKALDJUR
48. TONNO tonfisk,  .................................................................... 65:- 130:-
49. MARINARA musslor, räkor ................................................... 70:- 140:-
50. DU PESCI  räkor, crabfish ..................................................... 70:- 140:-
51. LAGUNA musslor, räkor, tonfisk ........................................... 75:- 150:-
52. PESCATORE tonfisk, räkor ................................................... 70:- 140:-
53. VENEZIA tonfisk, skinka ....................................................... 70:- 140:-
54. PORTOFINO skinka, räkor .................................................... 70:- 140:-
55. FYRA OSTAR västerviksost, gorgonzola, mozzarella, fårost .. 80:- 160:- 
56. TONY SPECIAL kebabkött, kebabsås, pepperoni, champ,
      Efter grädd: isbergssallad, lök, tomat, gurka, paprika, sås .... 85:- 170:-
57. HAVETS PIZZA musslor, tonfisk, crabfish, räkor .................... 80:- 160:- 

SALLAD & KEBAB
 
 SKALDJURSALLAD isberg, tomat, räkor, gurka, 
 musslor, crabfish, citron, sparris, ägg ...................................        70:-
 TONFISKSALLAD isberg, tomat, tonfisk, gurka, lök, 
 champinjoner, citron, majs, ägg ............................................        70:-
 GREKISK SALLAD isberg, tomat, lök, gurka, 
 champinjoner, pepperoni, oliver, paprika, fårost  ..................        70:-
 OST & SKINKSALLAD isberg, tomat, skinka, gurka, 
 ost, ananas  ..........................................................................        70:-
 KYCKLINGSALLAD isberg, tomat, paprika, gurka, 
 majs, kyckling   .....................................................................        70:-
 KEBABTALLRIK  med pommes frites, kababkött, 
 sallad, tomat, gurka, pepperoni, sås, ....................................        75:-
 KEBAB med bröd, isberg, tomat, gurka, lök, pepperoni,
 kebabkött, sås ......................................................................        65:-
 KEBABRULLE isberg, tomat, gurka, lök, pepperoni,
 kebabkött, sås ......................................................................        65:-
 KEBABSALLAD isberg, tomat, gurka, kebabkött, 
 pepperoni, kebabsås, lök ......................................................        70:-
 HAWAII KEBAB isberg, tomat, gurka, lök, kebabkött,
 sås, ananas ..........................................................................        70:-
 GREKISK KEBAB isberg, tomat, gurka, lök, kebabkött,
 fårost, sås .............................................................................        70:-
 KYCKLING KEBAB isberg, tomat, gurka, lök, kycklingkött,
 pepperoni, sås ......................................................................        70:-

 LASAGNE gjord på fullkorn ................................................        70:-
 FALAFEL isberg, tomat, gurka, lök, pepperoni,
 falafel, sås ............................................................................        70:-
 NI KAN VÄLJA BLAND FÖLJANDE SÅSER TILL KEBAB:

mild, stark, vitlök

BRÖD & DRESSING TILL SAMTLIGA SALLADER

OXFILÉ .................. 10:-
SKINKA ................. 10:-
KYCKLING ............ 10:-
GORGONZOLA .... 10:-

GRÖNSAKER ......... 5:-
OST ....................... 10:-
KEBABKÖTT ........ 10:-
SÅS ....................... 10:-

RÄKOR ................. 10:-
SALLAD(liten) ......... 8:-
SALLAD(stor) ........ 12:-
DELAD PIZZA ....... 10:-

LUNCH
Mån-Fre 1100-1400

69:-
Valfri pizza eller kebab med sallad och dricka

Vi tar emot Rikskuponger och VISA kort

Grimmeredsvägen 99       426 69 Västra Frölunda
ÖPPET: Mån-Fre 1100-2100    Lör-Sön 1300-2100

VÄLKOMMEN
031-29 55 89

PIZZOR
Tomat & ost ingår i alla pizzor

  1. MARGHERITA tomat, ost ...................................................... 60:- 120:-
  2. PROSCIUTTO skinka ............................................................ 65:- 130:-
  3. CAPRICCIOSA skinka, champinjoner................................... 70:- 140:-
  4. HAWAII skinka, ananas ......................................................... 70:- 140:-
  5. VESUVIO skinka, paprika...................................................... 70:- 140:-
  6. QUATTRO STAGIONI räkor, skinka, champinjoner,
       kronärtskockhjärta ................................................................ 75:- 150:-
  7. BOSSOLA (inbakad) skinka, champinjoner, räkor ............... 75:- 150:-
  8. CALZONE (inbakad) skinka  ................................................ 65:- 130:-
  9. FLORIDA skinka, ananas, räkor  .......................................... 75:- 150:-
10. SALAMI salami, champinjoner, oliver ................................... 70:- 140:-

PIZZOR MED BACON
11. BELLA bacon, lök, champinjoner .......................................... 70:- 140:-
12. CARUSO bacon, skinka, lök, ägg ......................................... 75:- 150:-
13. MAFFIA bacon, champinjoner, paprika ................................. 70:- 140:-
14. CARBONARA bacon, lök ...................................................... 65:- 130:-

PIZZOR MED KYCKLING
15. SORRENTO kyckling, champinjoner, lök, vitlök .................... 75:- 150:-
16. CHIQUITA kyckling, ananas, banan, curry, nöt ..................... 75:- 150:-

VEGETARISKA PIZZOR 
17. VEGETALE lök, paprika, sparris, oliver, champinjoner ......... 70:- 140:-
18. TUTTI-FRUTTI ananas, curry, banan .................................... 65:- 130:-
19. FUNGHI champinjoner .......................................................... 65:- 130:-
20. VERDI lök, pepperoni, champinjoner, vitlök .......................... 70:- 140:-

PIZZOR MED FLÄSKFILÉ
21. GRIMMEREDS SPECIAL (inbakad) fläskfilé, skinka, 
       champinjoner, lök, vitlök   ..................................................... 80:- 160:-  
22. BÄST I VÄST(inbakad)  fläskfilé, champ, lök, vitlök............. 75:- 150:-
                                         PIZZOR MED OXFILÉ
23. GORGONZOLA(inbakad) oxfilé, gorgonzola, lök................. 75:- 150:-
24. HUSETS PIZZA oxfilé, gorgonzola  ...................................... 75:- 150:-
25. STALLONE oxfilé, champinjoner, bearnaisesås, ägg ........... 80:- 160:- 
26. BABYLON  oxfilé, skinka, champinjoner, bearnaisesås ....... 80:- 160:-
27. PROVENCIALE oxfilé, färsk tomat, lök, vitlök ...................... 75:- 150:-
28. CIAO-CIAO(inbakad) oxfilé, lök, bearnaisesås  ................... 75:- 150:-

Vanlig    Familje

29. BOSCAIOLA oxfilé, ägg, bearnaisesås ................................ 75:- 150:-
30. AFRICANA  oxfilé, skinka, banan, curry, ananas  ................. 80:- 160:- 
31. BOMBEY oxfilé, skinka, nötter, bearnaisesås  ...................... 80:- 160:- 
32. TESTAROSSA oxfilé, köttfärs, skinka, sparris, bearnaisesås  ... 80:- 160:-
33. ARTISTA oxfilé, köttfärs, tomat, lök, champ, gorgonzola  ......... 85:- 170:-

                                       PIZZOR MED KÖTTFÄRS
34. CANNIBALE köttfärs, peppar  ................................................ 65:- 130:-
35. PALERMO köttfärs, skinka ..................................................... 70:- 140:-
36. FLORENCIA köttfärs, champinjoner, lök ................................ 70:- 140:-
37. VAGABOND köttfärs, skinka, ananas .................................... 75:- 150:-
38. VAMPERA köttfärs, skinka, champinjoner ............................. 75:- 150:-
39. TORINO köttfärs, skinka, champinjoner, lök ........................... 75:- 150:-
40. MILANO turkisk korv, lök, fetaost, färska tomater, pepperoni (stark)  .. 85:- 170:-
41. MEXICANA köttfärs, paprika, lök, tabasco ............................. 70:- 140:-
42. PEPPERONI köttfärs, lök, pepperoni .................................... 70:- 140:-
43. CONTADINA köttfärs, lök, gorgonzola .................................. 75:- 150:-

                               KEBAB & MEXIKANSKA PIZZOR
44. ACAPULCO oxfilé, champ, kebabsås, vitlök, lök, tacosås, jalapeno . 80:- 160:- 
45. ASTEKA skinka, kebabsås, tacosås, pepperoni  ........................ 75:- 150:-
46. KEBAB PIZZA kebabkött, kebabsås, tacosås, lök  .................... 75:- 150:-
47. KEBAB SPECIAL kebabkött, vitlök, kebabsås, skinka, pepperoni,
       Efter gräddning: paprika, tomater, lök ....................................... 85:- 170:-

                                     PIZZOR MED SKALDJUR
48. TONNO tonfisk,  .................................................................... 65:- 130:-
49. MARINARA musslor, räkor ................................................... 70:- 140:-
50. DU PESCI  räkor, crabfish ..................................................... 70:- 140:-
51. LAGUNA musslor, räkor, tonfisk ........................................... 75:- 150:-
52. PESCATORE tonfisk, räkor ................................................... 70:- 140:-
53. VENEZIA tonfisk, skinka ....................................................... 70:- 140:-
54. PORTOFINO skinka, räkor .................................................... 70:- 140:-
55. FYRA OSTAR västerviksost, gorgonzola, mozzarella, fårost .. 80:- 160:- 
56. TONY SPECIAL kebabkött, kebabsås, pepperoni, champ,
      Efter grädd: isbergssallad, lök, tomat, gurka, paprika, sås .... 85:- 170:-
57. HAVETS PIZZA musslor, tonfisk, crabfish, räkor .................... 80:- 160:- 

SALLAD & KEBAB
 
 SKALDJURSALLAD isberg, tomat, räkor, gurka, 
 musslor, crabfish, citron, sparris, ägg ...................................        70:-
 TONFISKSALLAD isberg, tomat, tonfisk, gurka, lök, 
 champinjoner, citron, majs, ägg ............................................        70:-
 GREKISK SALLAD isberg, tomat, lök, gurka, 
 champinjoner, pepperoni, oliver, paprika, fårost  ..................        70:-
 OST & SKINKSALLAD isberg, tomat, skinka, gurka, 
 ost, ananas  ..........................................................................        70:-
 KYCKLINGSALLAD isberg, tomat, paprika, gurka, 
 majs, kyckling   .....................................................................        70:-
 KEBABTALLRIK  med pommes frites, kababkött, 
 sallad, tomat, gurka, pepperoni, sås, ....................................        75:-
 KEBAB med bröd, isberg, tomat, gurka, lök, pepperoni,
 kebabkött, sås ......................................................................        65:-
 KEBABRULLE isberg, tomat, gurka, lök, pepperoni,
 kebabkött, sås ......................................................................        65:-
 KEBABSALLAD isberg, tomat, gurka, kebabkött, 
 pepperoni, kebabsås, lök ......................................................        70:-
 HAWAII KEBAB isberg, tomat, gurka, lök, kebabkött,
 sås, ananas ..........................................................................        70:-
 GREKISK KEBAB isberg, tomat, gurka, lök, kebabkött,
 fårost, sås .............................................................................        70:-
 KYCKLING KEBAB isberg, tomat, gurka, lök, kycklingkött,
 pepperoni, sås ......................................................................        70:-

 LASAGNE gjord på fullkorn ................................................        70:-
 FALAFEL isberg, tomat, gurka, lök, pepperoni,
 falafel, sås ............................................................................        70:-
 NI KAN VÄLJA BLAND FÖLJANDE SÅSER TILL KEBAB:

mild, stark, vitlök

BRÖD & DRESSING TILL SAMTLIGA SALLADER

OXFILÉ .................. 10:-
SKINKA ................. 10:-
KYCKLING ............ 10:-
GORGONZOLA .... 10:-

GRÖNSAKER ......... 5:-
OST ....................... 10:-
KEBABKÖTT ........ 10:-
SÅS ....................... 10:-

RÄKOR ................. 10:-
SALLAD(liten) ......... 8:-
SALLAD(stor) ........ 12:-
DELAD PIZZA ....... 10:-

LUNCH
Mån-Fre 1100-1400

69:-
Valfri pizza eller kebab med sallad och dricka

Vi tar emot Rikskuponger och VISA kort

Grimmeredsvägen 99       426 69 Västra Frölunda
ÖPPET: Mån-Fre 1100-2100    Lör-Sön 1300-2100

VÄLKOMMEN
031-29 55 89

PIZZOR
Tomat & ost ingår i alla pizzor

  1. MARGHERITA tomat, ost ...................................................... 60:- 120:-
  2. PROSCIUTTO skinka ............................................................ 65:- 130:-
  3. CAPRICCIOSA skinka, champinjoner................................... 70:- 140:-
  4. HAWAII skinka, ananas ......................................................... 70:- 140:-
  5. VESUVIO skinka, paprika...................................................... 70:- 140:-
  6. QUATTRO STAGIONI räkor, skinka, champinjoner,
       kronärtskockhjärta ................................................................ 75:- 150:-
  7. BOSSOLA (inbakad) skinka, champinjoner, räkor ............... 75:- 150:-
  8. CALZONE (inbakad) skinka  ................................................ 65:- 130:-
  9. FLORIDA skinka, ananas, räkor  .......................................... 75:- 150:-
10. SALAMI salami, champinjoner, oliver ................................... 70:- 140:-

PIZZOR MED BACON
11. BELLA bacon, lök, champinjoner .......................................... 70:- 140:-
12. CARUSO bacon, skinka, lök, ägg ......................................... 75:- 150:-
13. MAFFIA bacon, champinjoner, paprika ................................. 70:- 140:-
14. CARBONARA bacon, lök ...................................................... 65:- 130:-

PIZZOR MED KYCKLING
15. SORRENTO kyckling, champinjoner, lök, vitlök .................... 75:- 150:-
16. CHIQUITA kyckling, ananas, banan, curry, nöt ..................... 75:- 150:-

VEGETARISKA PIZZOR 
17. VEGETALE lök, paprika, sparris, oliver, champinjoner ......... 70:- 140:-
18. TUTTI-FRUTTI ananas, curry, banan .................................... 65:- 130:-
19. FUNGHI champinjoner .......................................................... 65:- 130:-
20. VERDI lök, pepperoni, champinjoner, vitlök .......................... 70:- 140:-

PIZZOR MED FLÄSKFILÉ
21. GRIMMEREDS SPECIAL (inbakad) fläskfilé, skinka, 
       champinjoner, lök, vitlök   ..................................................... 80:- 160:-  
22. BÄST I VÄST(inbakad)  fläskfilé, champ, lök, vitlök............. 75:- 150:-
                                         PIZZOR MED OXFILÉ
23. GORGONZOLA(inbakad) oxfilé, gorgonzola, lök................. 75:- 150:-
24. HUSETS PIZZA oxfilé, gorgonzola  ...................................... 75:- 150:-
25. STALLONE oxfilé, champinjoner, bearnaisesås, ägg ........... 80:- 160:- 
26. BABYLON  oxfilé, skinka, champinjoner, bearnaisesås ....... 80:- 160:-
27. PROVENCIALE oxfilé, färsk tomat, lök, vitlök ...................... 75:- 150:-
28. CIAO-CIAO(inbakad) oxfilé, lök, bearnaisesås  ................... 75:- 150:-

Vanlig    Familje

29. BOSCAIOLA oxfilé, ägg, bearnaisesås ................................ 75:- 150:-
30. AFRICANA  oxfilé, skinka, banan, curry, ananas  ................. 80:- 160:- 
31. BOMBEY oxfilé, skinka, nötter, bearnaisesås  ...................... 80:- 160:- 
32. TESTAROSSA oxfilé, köttfärs, skinka, sparris, bearnaisesås  ... 80:- 160:-
33. ARTISTA oxfilé, köttfärs, tomat, lök, champ, gorgonzola  ......... 85:- 170:-

                                       PIZZOR MED KÖTTFÄRS
34. CANNIBALE köttfärs, peppar  ................................................ 65:- 130:-
35. PALERMO köttfärs, skinka ..................................................... 70:- 140:-
36. FLORENCIA köttfärs, champinjoner, lök ................................ 70:- 140:-
37. VAGABOND köttfärs, skinka, ananas .................................... 75:- 150:-
38. VAMPERA köttfärs, skinka, champinjoner ............................. 75:- 150:-
39. TORINO köttfärs, skinka, champinjoner, lök ........................... 75:- 150:-
40. MILANO turkisk korv, lök, fetaost, färska tomater, pepperoni (stark)  .. 85:- 170:-
41. MEXICANA köttfärs, paprika, lök, tabasco ............................. 70:- 140:-
42. PEPPERONI köttfärs, lök, pepperoni .................................... 70:- 140:-
43. CONTADINA köttfärs, lök, gorgonzola .................................. 75:- 150:-

                               KEBAB & MEXIKANSKA PIZZOR
44. ACAPULCO oxfilé, champ, kebabsås, vitlök, lök, tacosås, jalapeno . 80:- 160:- 
45. ASTEKA skinka, kebabsås, tacosås, pepperoni  ........................ 75:- 150:-
46. KEBAB PIZZA kebabkött, kebabsås, tacosås, lök  .................... 75:- 150:-
47. KEBAB SPECIAL kebabkött, vitlök, kebabsås, skinka, pepperoni,
       Efter gräddning: paprika, tomater, lök ....................................... 85:- 170:-

                                     PIZZOR MED SKALDJUR
48. TONNO tonfisk,  .................................................................... 65:- 130:-
49. MARINARA musslor, räkor ................................................... 70:- 140:-
50. DU PESCI  räkor, crabfish ..................................................... 70:- 140:-
51. LAGUNA musslor, räkor, tonfisk ........................................... 75:- 150:-
52. PESCATORE tonfisk, räkor ................................................... 70:- 140:-
53. VENEZIA tonfisk, skinka ....................................................... 70:- 140:-
54. PORTOFINO skinka, räkor .................................................... 70:- 140:-
55. FYRA OSTAR västerviksost, gorgonzola, mozzarella, fårost .. 80:- 160:- 
56. TONY SPECIAL kebabkött, kebabsås, pepperoni, champ,
      Efter grädd: isbergssallad, lök, tomat, gurka, paprika, sås .... 85:- 170:-
57. HAVETS PIZZA musslor, tonfisk, crabfish, räkor .................... 80:- 160:- 

SALLAD & KEBAB
 
 SKALDJURSALLAD isberg, tomat, räkor, gurka, 
 musslor, crabfish, citron, sparris, ägg ...................................        70:-
 TONFISKSALLAD isberg, tomat, tonfisk, gurka, lök, 
 champinjoner, citron, majs, ägg ............................................        70:-
 GREKISK SALLAD isberg, tomat, lök, gurka, 
 champinjoner, pepperoni, oliver, paprika, fårost  ..................        70:-
 OST & SKINKSALLAD isberg, tomat, skinka, gurka, 
 ost, ananas  ..........................................................................        70:-
 KYCKLINGSALLAD isberg, tomat, paprika, gurka, 
 majs, kyckling   .....................................................................        70:-
 KEBABTALLRIK  med pommes frites, kababkött, 
 sallad, tomat, gurka, pepperoni, sås, ....................................        75:-
 KEBAB med bröd, isberg, tomat, gurka, lök, pepperoni,
 kebabkött, sås ......................................................................        65:-
 KEBABRULLE isberg, tomat, gurka, lök, pepperoni,
 kebabkött, sås ......................................................................        65:-
 KEBABSALLAD isberg, tomat, gurka, kebabkött, 
 pepperoni, kebabsås, lök ......................................................        70:-
 HAWAII KEBAB isberg, tomat, gurka, lök, kebabkött,
 sås, ananas ..........................................................................        70:-
 GREKISK KEBAB isberg, tomat, gurka, lök, kebabkött,
 fårost, sås .............................................................................        70:-
 KYCKLING KEBAB isberg, tomat, gurka, lök, kycklingkött,
 pepperoni, sås ......................................................................        70:-

 LASAGNE gjord på fullkorn ................................................        70:-
 FALAFEL isberg, tomat, gurka, lök, pepperoni,
 falafel, sås ............................................................................        70:-
 NI KAN VÄLJA BLAND FÖLJANDE SÅSER TILL KEBAB:

mild, stark, vitlök

BRÖD & DRESSING TILL SAMTLIGA SALLADER

OXFILÉ .................. 10:-
SKINKA ................. 10:-
KYCKLING ............ 10:-
GORGONZOLA .... 10:-

GRÖNSAKER ......... 5:-
OST ....................... 10:-
KEBABKÖTT ........ 10:-
SÅS ....................... 10:-

RÄKOR ................. 10:-
SALLAD(liten) ......... 8:-
SALLAD(stor) ........ 12:-
DELAD PIZZA ....... 10:-

LUNCH
Mån-Fre 1100-1400

69:-
Valfri pizza eller kebab med sallad och dricka

Vi tar emot Rikskuponger och VISA kort

Grimmeredsvägen 99       426 69 Västra Frölunda
ÖPPET: Mån-Fre 1100-2100    Lör-Sön 1300-2100

VÄLKOMMEN
031-29 55 89

Köp 4 betala för 3
Erbjudandet gäller endast avhämtning samt ej lunch

PIZZOR
Tomat & ost ingår i alla pizzor

  1. MARGHERITA tomat, ost ...................................................... 60:- 120:-
  2. PROSCIUTTO skinka ............................................................ 65:- 130:-
  3. CAPRICCIOSA skinka, champinjoner................................... 70:- 140:-
  4. HAWAII skinka, ananas ......................................................... 70:- 140:-
  5. VESUVIO skinka, paprika...................................................... 70:- 140:-
  6. QUATTRO STAGIONI räkor, skinka, champinjoner,
       kronärtskockhjärta ................................................................ 75:- 150:-
  7. BOSSOLA (inbakad) skinka, champinjoner, räkor ............... 75:- 150:-
  8. CALZONE (inbakad) skinka  ................................................ 65:- 130:-
  9. FLORIDA skinka, ananas, räkor  .......................................... 75:- 150:-
10. SALAMI salami, champinjoner, oliver ................................... 70:- 140:-

PIZZOR MED BACON
11. BELLA bacon, lök, champinjoner .......................................... 70:- 140:-
12. CARUSO bacon, skinka, lök, ägg ......................................... 75:- 150:-
13. MAFFIA bacon, champinjoner, paprika ................................. 70:- 140:-
14. CARBONARA bacon, lök ...................................................... 65:- 130:-

PIZZOR MED KYCKLING
15. SORRENTO kyckling, champinjoner, lök, vitlök .................... 75:- 150:-
16. CHIQUITA kyckling, ananas, banan, curry, nöt ..................... 75:- 150:-

VEGETARISKA PIZZOR 
17. VEGETALE lök, paprika, sparris, oliver, champinjoner ......... 70:- 140:-
18. TUTTI-FRUTTI ananas, curry, banan .................................... 65:- 130:-
19. FUNGHI champinjoner .......................................................... 65:- 130:-
20. VERDI lök, pepperoni, champinjoner, vitlök .......................... 70:- 140:-

PIZZOR MED FLÄSKFILÉ
21. GRIMMEREDS SPECIAL (inbakad) fläskfilé, skinka, 
       champinjoner, lök, vitlök   ..................................................... 80:- 160:-  
22. BÄST I VÄST(inbakad)  fläskfilé, champ, lök, vitlök............. 75:- 150:-
                                         PIZZOR MED OXFILÉ
23. GORGONZOLA(inbakad) oxfilé, gorgonzola, lök................. 75:- 150:-
24. HUSETS PIZZA oxfilé, gorgonzola  ...................................... 75:- 150:-
25. STALLONE oxfilé, champinjoner, bearnaisesås, ägg ........... 80:- 160:- 
26. BABYLON  oxfilé, skinka, champinjoner, bearnaisesås ....... 80:- 160:-
27. PROVENCIALE oxfilé, färsk tomat, lök, vitlök ...................... 75:- 150:-
28. CIAO-CIAO(inbakad) oxfilé, lök, bearnaisesås  ................... 75:- 150:-

Vanlig    Familje

29. BOSCAIOLA oxfilé, ägg, bearnaisesås ................................ 75:- 150:-
30. AFRICANA  oxfilé, skinka, banan, curry, ananas  ................. 80:- 160:- 
31. BOMBEY oxfilé, skinka, nötter, bearnaisesås  ...................... 80:- 160:- 
32. TESTAROSSA oxfilé, köttfärs, skinka, sparris, bearnaisesås  ... 80:- 160:-
33. ARTISTA oxfilé, köttfärs, tomat, lök, champ, gorgonzola  ......... 85:- 170:-

                                       PIZZOR MED KÖTTFÄRS
34. CANNIBALE köttfärs, peppar  ................................................ 65:- 130:-
35. PALERMO köttfärs, skinka ..................................................... 70:- 140:-
36. FLORENCIA köttfärs, champinjoner, lök ................................ 70:- 140:-
37. VAGABOND köttfärs, skinka, ananas .................................... 75:- 150:-
38. VAMPERA köttfärs, skinka, champinjoner ............................. 75:- 150:-
39. TORINO köttfärs, skinka, champinjoner, lök ........................... 75:- 150:-
40. MILANO turkisk korv, lök, fetaost, färska tomater, pepperoni (stark)  .. 85:- 170:-
41. MEXICANA köttfärs, paprika, lök, tabasco ............................. 70:- 140:-
42. PEPPERONI köttfärs, lök, pepperoni .................................... 70:- 140:-
43. CONTADINA köttfärs, lök, gorgonzola .................................. 75:- 150:-

                               KEBAB & MEXIKANSKA PIZZOR
44. ACAPULCO oxfilé, champ, kebabsås, vitlök, lök, tacosås, jalapeno . 80:- 160:- 
45. ASTEKA skinka, kebabsås, tacosås, pepperoni  ........................ 75:- 150:-
46. KEBAB PIZZA kebabkött, kebabsås, tacosås, lök  .................... 75:- 150:-
47. KEBAB SPECIAL kebabkött, vitlök, kebabsås, skinka, pepperoni,
       Efter gräddning: paprika, tomater, lök ....................................... 85:- 170:-

                                     PIZZOR MED SKALDJUR
48. TONNO tonfisk,  .................................................................... 65:- 130:-
49. MARINARA musslor, räkor ................................................... 70:- 140:-
50. DU PESCI  räkor, crabfish ..................................................... 70:- 140:-
51. LAGUNA musslor, räkor, tonfisk ........................................... 75:- 150:-
52. PESCATORE tonfisk, räkor ................................................... 70:- 140:-
53. VENEZIA tonfisk, skinka ....................................................... 70:- 140:-
54. PORTOFINO skinka, räkor .................................................... 70:- 140:-
55. FYRA OSTAR västerviksost, gorgonzola, mozzarella, fårost .. 80:- 160:- 
56. TONY SPECIAL kebabkött, kebabsås, pepperoni, champ,
      Efter grädd: isbergssallad, lök, tomat, gurka, paprika, sås .... 85:- 170:-
57. HAVETS PIZZA musslor, tonfisk, crabfish, räkor .................... 80:- 160:- 

SALLAD & KEBAB
 
 SKALDJURSALLAD isberg, tomat, räkor, gurka, 
 musslor, crabfish, citron, sparris, ägg ...................................        70:-
 TONFISKSALLAD isberg, tomat, tonfisk, gurka, lök, 
 champinjoner, citron, majs, ägg ............................................        70:-
 GREKISK SALLAD isberg, tomat, lök, gurka, 
 champinjoner, pepperoni, oliver, paprika, fårost  ..................        70:-
 OST & SKINKSALLAD isberg, tomat, skinka, gurka, 
 ost, ananas  ..........................................................................        70:-
 KYCKLINGSALLAD isberg, tomat, paprika, gurka, 
 majs, kyckling   .....................................................................        70:-
 KEBABTALLRIK  med pommes frites, kababkött, 
 sallad, tomat, gurka, pepperoni, sås, ....................................        75:-
 KEBAB med bröd, isberg, tomat, gurka, lök, pepperoni,
 kebabkött, sås ......................................................................        65:-
 KEBABRULLE isberg, tomat, gurka, lök, pepperoni,
 kebabkött, sås ......................................................................        65:-
 KEBABSALLAD isberg, tomat, gurka, kebabkött, 
 pepperoni, kebabsås, lök ......................................................        70:-
 HAWAII KEBAB isberg, tomat, gurka, lök, kebabkött,
 sås, ananas ..........................................................................        70:-
 GREKISK KEBAB isberg, tomat, gurka, lök, kebabkött,
 fårost, sås .............................................................................        70:-
 KYCKLING KEBAB isberg, tomat, gurka, lök, kycklingkött,
 pepperoni, sås ......................................................................        70:-

 LASAGNE gjord på fullkorn ................................................        70:-
 FALAFEL isberg, tomat, gurka, lök, pepperoni,
 falafel, sås ............................................................................        70:-
 NI KAN VÄLJA BLAND FÖLJANDE SÅSER TILL KEBAB:

mild, stark, vitlök

BRÖD & DRESSING TILL SAMTLIGA SALLADER

OXFILÉ .................. 10:-
SKINKA ................. 10:-
KYCKLING ............ 10:-
GORGONZOLA .... 10:-

GRÖNSAKER ......... 5:-
OST ....................... 10:-
KEBABKÖTT ........ 10:-
SÅS ....................... 10:-

RÄKOR ................. 10:-
SALLAD(liten) ......... 8:-
SALLAD(stor) ........ 12:-
DELAD PIZZA ....... 10:-

LUNCH
Mån-Fre 1100-1400

69:-
Valfri pizza eller kebab med sallad och dricka

Vi tar emot Rikskuponger och VISA kort

Grimmeredsvägen 99       426 69 Västra Frölunda
ÖPPET: Mån-Fre 1100-2100    Lör-Sön 1300-2100

VÄLKOMMEN
031-29 55 89
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20% rabatt vid ett köp 
(gäller ej receptbelagda eller receptfria läkemedel 
eller i kombination med andra erbjudanden) 

Apotek Hjärtat, Axel Dahlströms Torg, Högsbo 
Markmyntsgatan 4, Telefon: 010-499 06 46 

 
Öppettider:  

Måndag-Fredag 9-18, Lördag 10-14 

Hos oss kan du även 

hämta dina recept, med 

korta väntetider!

20% rabatt vid ett köp 
(gäller ej receptbelagda eller receptfria läkemedel 
eller i kombination med andra erbjudanden) 

Apotek Hjärtat, Axel Dahlströms Torg, Högsbo 
Markmyntsgatan 4, Telefon: 010-499 06 46 

 
Öppettider:  

Måndag-Fredag 9-18, Lördag 10-14 

Hos oss kan du även 

hämta dina recept, med 

korta väntetider!
20% rabatt vid ett köp 
(gäller ej receptbelagda eller receptfria läkemedel 
eller i kombination med andra erbjudanden) 

Apotek Hjärtat, Axel Dahlströms Torg, Högsbo 
Markmyntsgatan 4, Telefon: 010-499 06 46 

 
Öppettider:  

Måndag-Fredag 9-18, Lördag 10-14 

Hos oss kan du även 

hämta dina recept, med 

korta väntetider!
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Dammode för aktiv kvinna. 
Vi har kläder från stl 36-50. 
Damkonfektion – allt från 

underkläder, nattlinnen, kappor, 
jackor och badkläder.

10% rabatt  
 
10% rabatt 
 
Gäller ej på reavaror.



25% på broderi

15% på garn och broderi

10% på kemtvätt och mattvätt

Gäller broderisatser.

Gäller broderisatser.
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För mer information om behandlingarna besök gärna hemsidan www.heladig.in
För tidsbokning ring 0733-89 39 71

Heladig ligger på övervåningen i Kapellet, Örlogsvägen 2, Nya Varvet
Varmt välkommen till en lugn och härlig miljö hälsar Stina Cerén

20% rabatt på en Akupressurbehandling 60 min (ord. pris 560:-)
Bra behandling för dig som har obalanser i kroppen. 
20% rabatt på en Massage/Akupressur 45 min (ord. pris 500:-)
Underbar behandling för dig som har värk i rygg, nacke, axlar, huvud! 
20% rabatt Guasha ben 45 min (ord. pris 500:-)
Bra behandling för dig med stumma ben och mycket celluliter!
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Öppet:  
Mån-Fre 11.00-22.00
Lör 12.00-22.00  
Sön 12.00-21.00
Välkomna!

Axel Dahlströms Torg 3
Västra Frölunda
031-41 85 53

Ät 3 betala för 2 
(endast avhämtning)
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15% på allt vid ett köp

100:- rabatt vid köp över 500:-
Gäller ej på blommogram och presentcheckar.

Långedragsvägen 102 
426 74 Västra Frölunda
www.blommornaihagen.se

78



25% rabatt på färg 20% rabatt på tapet & övrigt

25% rabatt på färg 20% rabatt på tapet & övrigt

Långedragsv.102 • 426 74 Va: Frölunda

( Gäller ej nedsatta priser och Sandberg´s tapeter)

När du vill ha hjälp!
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BILTEKNIK 
GÖTEBORG AB
Augustbarksgata 20
V. Frölunda
tel 031-49 74 02

En riktigt bra bilverkstad nära dig.
• 3 års garanti på reservdelar levererade 
   av Mekonomen
• Service och reparation av alla bilar
• Konkurrenskraftiga priser
• Alla kostnader specifi cerade på kvittot
• Arbete utförs alltid av kvalifi cerad mekaniker
• Avancerad felsökning av fordonselektronik
• Fabriksgarantin fortsätter att gälla

Välkommen till MekoPartner - vi har kunskap och utrustning 
för alla typer av reparationer och service av alla bilmärken 
- snabbt och prisvärt. Vi följer alltid bilfabrikanternas anvis-
ningar vilket betyder att vår stämpel är lika mycket värd som 
märkesverkstadens. 

Våra reservdelar, som levereras av Mekonomen, håller lika 
hög kvalitet som s k originaldelar och du får 3 års garanti på 
reserv-delarna. En extra trygghet för dig! 

Vi reparerar och 
servar alla bilar. 

En 

- snabbt och prisvärt. Vi följer alltid bilfabrikanternas anvis-
ningar vilket betyder att vår stämpel är lika mycket värd som 
märkesverkstadens. 

Våra reservdelar, som levereras av Mekonomen, håller lika 
hög kvalitet som s k originaldelar och du får 3 års garanti på 
reserv-delarna. En extra trygghet för dig!

bilverkstad nära dig.

Boka
service

så får du

250:- rabatt! 
Gäller tom 31/8-10
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bilverkstad nära dig.

Boka
service

så får du

250:- rabatt! 
Gäller tom 31/8-10

Gäller t.o.m. 31/8 -15

NYHET! Vid 

originalservice ingår 

MekoAssist i 12 mån

Värde 750:-
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GARDINPROBLEM?
• Personlig service för hem och offentlig miljö
•Stort utbud av tyger, rullgardiner, 
lamellgardiner och gardinstänger
• Presenter och lampor m m

bbbbb

Välkomna!

Långedragsvägen 20 
T. 031-69 01 35  • Mob. 0707-29 62 01

Tyger - gardinsömnad • Presenter • Lampskärmar - egen tillverkning

10%     1:a besöket
15%     2:a besöket
20%     3:e besöket

(gäller ej beställningsvaror)

A-Design

Väl inarbetad butik

v

GARDINPROBLEM?
• Personlig service för hem och offentlig miljö
•Stort utbud av tyger, rullgardiner, 
lamellgardiner och gardinstänger
• Presenter och lampor m m

bbbbb

Välkomna!

Långedragsvägen 20 
T. 031-69 01 35  • Mob. 0707-29 62 01

Tyger - gardinsömnad • Presenter • Lampskärmar - egen tillverkning

10%     1:a besöket
15%     2:a besöket
20%     3:e besöket

(gäller ej beställningsvaror)

A-Design

Väl inarbetad butik

v

GARDINPROBLEM?
• Personlig service för hem och offentlig miljö
•Stort utbud av tyger, rullgardiner, 
lamellgardiner och gardinstänger
• Presenter och lampor m m

bbbbb

Välkomna!

Långedragsvägen 20 
T. 031-69 01 35  • Mob. 0707-29 62 01

Tyger - gardinsömnad • Presenter • Lampskärmar - egen tillverkning

10%     1:a besöket
15%     2:a besöket
20%     3:e besöket

(gäller ej beställningsvaror)

A-Design

Väl inarbetad butik

v

GARDINPROBLEM?
• Personlig service för hem och offentlig miljö
•Stort utbud av tyger, rullgardiner, 
lamellgardiner och gardinstänger
• Presenter och lampor m m

bbbbb

Välkomna!

Långedragsvägen 20 
T. 031-69 01 35  • Mob. 0707-29 62 01

Tyger - gardinsömnad • Presenter • Lampskärmar - egen tillverkning

10%     1:a besöket
15%     2:a besöket
20%     3:e besöket

(gäller ej beställningsvaror)

A-Design

Väl inarbetad butik

v

GARDINPROBLEM?
• Personlig service för hem och offentlig miljö
•Stort utbud av tyger, rullgardiner, 
lamellgardiner och gardinstänger
• Presenter och lampor m m

bbbbb

Välkomna!

Långedragsvägen 20 
T. 031-69 01 35  • Mob. 0707-29 62 01

Tyger - gardinsömnad • Presenter • Lampskärmar - egen tillverkning

10%     1:a besöket
15%     2:a besöket
20%     3:e besöket

(gäller ej beställningsvaror)

A-Design

Väl inarbetad butik



Askims Verkstadsväg 17  Tel. 031- 47 55 09 
www.arkenzoo.se

Brit Care hundfoder 
1 kg 20:- (ord. pris från 79:-)

100:- rabatt på 12 kg

Smily cat kattsand 99:- 
(ord. pris 189:-)

20% rabatt på valfri vara
(Gäller ej foder, kattsand, MIM-
burar eller beställningsvaror)

Välkommen till Arken Zoo i Sisjön!  
Öppettider Vardagar: 10-19

Lördag: 10-17, Söndag: 11-16
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www.arkenzoo.se
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Herrklippning Okt-Nov 150:-
Barnklippning 150:- 
Pensionärs-/studentklippning 220:- 
20% på akryl- och gelénaglar
15% på fotvård
Slingor 100:- rabatt 
20 % på kosmetisk tatuering ögonbryn/eyeliner 

Gamla Särövägen 88 • Askim • Tel 031-28 11 03

Herrklippning Okt-Nov 150:-
Barnklippning 150:- 
Pensionärs-/studentklippning 220:- 
20% på akryl- och gelénaglar
15% på fotvård
Slingor 100:- rabatt 
20 % på kosmetisk tatuering ögonbryn/eyeliner 

Gamla Särövägen 88 • Askim • Tel 031-28 11 03

Herrklippning Okt-Nov 150:-
Barnklippning 150:- 
Pensionärs-/studentklippning 220:- 
20% på akryl- och gelénaglar
15% på fotvård
Slingor 100:- rabatt 
20 % på kosmetisk tatuering ögonbryn/eyeliner 

Gamla Särövägen 88 • Askim • Tel 031-28 11 03
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Öppettider: mån-fre: 11-21, lör-sön: 12-21

031-28 09 05
Bergsätersgatan 1 (vid Åkeredsvallen)

www.cesarpizzeria.se

köp 4 betala för 3

Vi har även

glutenfria 

pizzor
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Kan man verkligen
förbränna 500 kalorier på 30
minuter? Ja, det kan man! 

Med vårt 30-minutersprogram tränar du alla
stora muskelgrupper två muskler åt gången och
förbränner upp till 500 kalorier. Det finns alltid
en tränare på plats som instruerar och motiverar.

*Gratisveckan kan lösas in vid det första besöket eller bytas ut mot en speciell medlemsrabatt. Erbjudandet gäller endast på
klubbar som deltar i kampanjen och kan ej kombineras med andra erbjudanden. ©2009 Curves International, Inc. Med ensamrätt.

Prova en vecka gratis*

curves.com

031 - 23 69 00
Curves Lundby
Kyrkbytorget 2

0300 - 168 90
Curves Kungsbacka

Teknikgatan 6

031 - 23 69 00
Curves  Frölunda

Radiotorget 6

031-19 41 00
Curves Östra

Norra Gubberogatan 30

0300 - 168 90
Curves Kungsbacka

Teknikgatan 6

031 - 23 69 00
Curves  Lundby
Kyrkbytorget 2

031-45 55 55
Curves Frölunda

Radiotorget 6
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ID-, Visum-, Körkorts- foto 179:- (ord.pris 299:-)

RADIOTORGET 9,  421 33 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel. 031-455 660  •  www.wikingfoto.se

Vi kopierar 

dina videoband till 

DVD 95:-/st <120 min

(VHS, Video8, Hi8, dv-

band, VHSC, m.m.)

Lämna minst 5 st band

DIA till DVD/CD/USB
Vi scannar dina DIA-bilder 2:90/st
min. 300st, (Ord. Pris 3:90/st + startavgift 145:-  
+ Bildspel 145:-)
Lev. komplett med bildspelsprogram på DVD

Vi scannar professionellt dina Super-8Dubbel-8 filmer till DVD. 250:- rabatt  vid överföring till Super-8, Dubbel-8  till DVD vid order över 1000:-

 DIA • fIlm • VIDeO
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Radiotorget, Västra Frölunda • Tel. 031-45 47 42 • www.klyftansfisk.se 
ÖPPET: Tis-Fre: 10.oo-18.oo, Lör: 9.oo-14.00

Handla för 100:- så får du 1 st räkcrèpe på köpet! 
(värde 25:-) 
 
20% på valfri röra 
ex räkgourmet eller kräftröra med vitlök 
 
10% rabatt på ditt köp i vår ostavdelning

87



KÖP 2 BETALA FÖR 1
(Gäller vid köp av mat & dryck)

Lona Knapesgata 1. 031-47 13 80. www.lecroissant.se
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Hälsobutiken Life
Datavägen 15, Askim 
i Willyshuset
Tel 031-68 39 01
www.lifebutiken.se

15% rabatt på hela sortimentet

10% rabatt på hela sortimentet

15% rabatt på skor
(Gäller ordinarie priser)
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F R I S K V Å R D S B E H A N D L I N G A R

Friskvårdsterapeut Inger Kull
Åkeredsvägen 5, 421 63 Västra Frölunda

Tel 0706-112 313 | info@modigthjarta.se | www.modigthjarta.se

Kroppsbalansering, ca 60 min 500 kr
• balanserar muskler och hållning
• stimulerar kroppens självläkande förmåga
• ökar ditt välbefi nnande

Kinesiologi, ca 60 min 500 kr
• balanserar kropp, tankar och känslor
• stimulerar kroppens självläkande förmåga
• ger ökad självkännedom

Klassisk massage, 30/60/90 min 350/500/650 kr
• muskelspänningar minskar
• blodcirkulationen ökar
• påverkar nervsystemet, som frigör lugnande hormoner

Bindvävsmassage, 30 min 350 kr
• töjning av hud och bindväv
• smärtlindring och ökad rörelseförmåga
• påverkan på inre organ

Energimassage, 30 min 350 kr
• balanserar kroppens energier
• uppiggande
• avslappande

F R I S K V Å R D S B E H A N D L I N G A R

Friskvårdsterapeut Inger Kull
Åkeredsvägen 5, 421 63 Västra Frölunda

Tel 0706-112 313 | info@modigthjarta.se | www.modigthjarta.se

Kroppsbalansering, ca 60 min 500 kr
• balanserar muskler och hållning
• stimulerar kroppens självläkande förmåga
• ökar ditt välbefi nnande

Kinesiologi, ca 60 min 500 kr
• balanserar kropp, tankar och känslor
• stimulerar kroppens självläkande förmåga
• ger ökad självkännedom

Klassisk massage, 30/60/90 min 350/500/650 kr
• muskelspänningar minskar
• blodcirkulationen ökar
• påverkar nervsystemet, som frigör lugnande hormoner

Bindvävsmassage, 30 min 350 kr
• töjning av hud och bindväv
• smärtlindring och ökad rörelseförmåga
• påverkan på inre organ

Energimassage, 30 min 350 kr
• balanserar kroppens energier
• uppiggande
• avslappande

20% på valfri behandling
§ Klassisk massage § Kroppsbalansering
§ Bindvävsmassage  § Kinesiologi
§ Energimassage  

Friskvårdsterapeut Inger Kull
Åkeredsvägen 5, 421 63 Västra Frölunda

Tel 0706 -112 313   info@modigthjarta.se   www.modigthjarta.se
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Högsbo:  
Otto Elanders gata 4 
(vid köpcenter 421)
421 32 Västra Frölunda 
Tel. 031-47 09 10

Öppet:  
Vardagar 7-18 
Lördagar 10-16 
Söndagar 11-15 

Gäller i butik, ej verkstad.

Högsbo:  
Otto Elanders gata 4 
(vid köpcenter 421)
421 32 Västra Frölunda 
Tel. 031-47 09 10

Öppet:  
Vardagar 7-18 
Lördagar 10-16 
Söndagar 11-15 

Gäller i butik, ej verkstad.
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LÅNGEDRAG

Telefon 031 - 29 16 20
Mötesplats Trädgård vid saltholmsgatan, solhöjdsgatan 2a i Västra Frölunda      

10% Rabatt vid ett köptillfälle

Gratis jord 4 säckar 50liters
Blanda som du vill Planteringsjord, Kogödsel, Barkmull, Täckbark och Toppdress 
(Gäller vid köp i butiken för 500,- eller mer. Och givetvis medan vi lastar din jord så 
bjuder vi på valfritt kaffe i vårat café)

LÅNGEDRAG

Telefon 031 - 29 16 20
Mötesplats Trädgård vid saltholmsgatan, solhöjdsgatan 2a i Västra Frölunda      
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bjuder vi på valfritt kaffe i vårat café)
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10% Rabatt vid ett köptillfälle
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Blanda som du vill Planteringsjord, Kogödsel, Barkmull, Täckbark och Toppdress 
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bjuder vi på valfritt kaffe i vårat café)

LÅNGEDRAG

Telefon 031 - 29 16 20
Mötesplats Trädgård vid saltholmsgatan, solhöjdsgatan 2a i Västra Frölunda      

10% Rabatt vid ett köptillfälle

Gratis jord 4 säckar 50liters
Blanda som du vill Planteringsjord, Kogödsel, Barkmull, Täckbark och Toppdress 
(Gäller vid köp i butiken för 500,- eller mer. Och givetvis medan vi lastar din jord så 
bjuder vi på valfritt kaffe i vårat café)

LÅNGEDRAG

Telefon 031 - 29 16 20
Mötesplats Trädgård vid saltholmsgatan, solhöjdsgatan 2a i Västra Frölunda      

10% Rabatt vid ett köptillfälle

Gratis jord 4 säckar 50liters
Blanda som du vill Planteringsjord, Kogödsel, Barkmull, Täckbark och Toppdress 
(Gäller vid köp i butiken för 500,- eller mer. Och givetvis medan vi lastar din jord så 
bjuder vi på valfritt kaffe i vårat café)
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Ät 3 betala för 2 
(endast avhämtning)

Näverlursgatan 2B 
Frölunda Torg 
031-45 20 60 Öppettider:  

Mån-Fre 11-22, Lör 12-22, Sön 12-21 
Välkommen!
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“Gamla Önnereds Pizze
ria”

Köp 3 betala för 2 
(ej under lunch)

Klåveskärsgatan 2A • Västra Frölunda 
www.onneredspizzeria.se

Mån-fre 11-21 Lör-sön 12-21
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10 % på ett köptillfälle

15 % på ett köptillfälle 

Klåveskärsgatan 2A, Västra Frölunda
031-47 06 35 

www.shoppinggalleria.se
Öppettider: Mån-Fre 10-18 Lör 10-15

10 % på ett köptillfälle

15 % på ett köptillfälle 

Klåveskärsgatan 2A, Västra Frölunda
031-47 06 35 

www.shoppinggalleria.se
Öppettider: Mån-Fre 10-18 Lör 10-15
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Klangfärgsgatan 8
031 - 69 07 20

Hos oss finner du alt det du behöver inom
Färg, tapeter, verktyg, kemikalier, plast- och textilgolv 

Varmt välkommna!

25 % Rabatt på färg
20 % Rabatt på Verktyg & tapeter
10 % Rabatt på golv

info@fargivast.se
www.fargivast.se
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15% 1:a köptillfället

15% 2:a köptillfället

Gäller endast ordinarie priser, 
kan ej kombineras med andra 

erbjudanden eller rabatter.

Alla våra 45 VVS-montörer är 
certifierade inom Säker Vatten.

Sisjövägen 49 · Tel. 031-749 55 70
E-post: comfortsisjon@aderbys.se

ÖppEt: Mån – fre 10 – 18, lör 10 – 14, sön 11 – 15

15% 1:a köptillfället

15% 2:a köptillfället

Gäller endast ordinarie priser, 
kan ej kombineras med andra 

erbjudanden eller rabatter.

Alla våra 45 VVS-montörer är 
certifierade inom Säker Vatten.

Sisjövägen 49 · Tel. 031-749 55 70
E-post: comfortsisjon@aderbys.se

ÖppEt: Mån – fre 10 – 18, lör 10 – 14, sön 11 – 15

15% 1:a köptillfället

15% 2:a köptillfället

Gäller endast ordinarie priser, 
kan ej kombineras med andra 

erbjudanden eller rabatter.

Alla våra 45 VVS-montörer är 
certifierade inom Säker Vatten.

Sisjövägen 49 · Tel. 031-749 55 70
E-post: comfortsisjon@aderbys.se

ÖppEt: Mån – fre 10 – 18, lör 10 – 14, sön 11 – 15 97



1000m  Inspiration2

20% på färg 
20% på tapeter
(gäller även best.varor)

Billdals färghus
Kungsporten 2 A
(avfart Lindåsmotet)
Billdal
Tel 031-915739
www.billdalsfarghus.se
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Mariagatan 8 i Majorna l 031-775 29 90 l www.filur.se
Öppettider: Måndag-Fredag 10-18 Lördag 10-14

15% på valfri topp

15% på valfri byxa

15% på valfri leksak

15% på valfri vara
(Rabatten gäller ordinarie priser)

Välkomna önskar Jennie och Erica med personal

Mariagatan 8 i Majorna l 031-775 29 90 l www.filur.se
Öppettider: Måndag-Fredag 10-18 Lördag 10-14

15% på valfri topp

15% på valfri byxa

15% på valfri leksak

15% på valfri vara
(Rabatten gäller ordinarie priser)

Välkomna önskar Jennie och Erica med personal
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1. Prova-på-vecka (gym & gruppträning, gratis!)
xx

2. Klippkort 20ggr, allaktivitet, (ord pris 1600kr)1450kr
xx

3. Teckna 12-mån autogiro och du får 2 extra gratismånader!

Välj 1,
2 elle

r 3

Top Fitness Center AB
Kungsporten 1
42750  Billdal
031-914546
www.topfitnesscenter.se
Instagram: @topfitnesscenter
Facebook: www.facebook.com/topfitnesscenter

Personlig Träning

Yoga

Välkommen!

Massage

1. Prova-på-vecka (gym & gruppträning, gratis!)
xx

2. Klippkort 20ggr, allaktivitet, (ord pris 1600kr)1450kr
xx

3. Teckna 12-mån autogiro och du får 2 extra gratismånader!

Välj 1,
2 elle

r 3

Top Fitness Center AB
Kungsporten 1
42750  Billdal
031-914546
www.topfitnesscenter.se
Instagram: @topfitnesscenter
Facebook: www.facebook.com/topfitnesscenter

Personlig Träning

Yoga

Välkommen!

Massage
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Gäller även på Melinas skor i Mölndal

20% gäller skor

20% gäller skor

20% avser väskor

GÄLLER EJ
ECCO 
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Stigs Kakel
Hisings Kärra • Trankärrsgatan 3B • T. 031-57 76 60
Västra Frölunda • August Barks gata 1 • T. 031-734 49 30   

20% på allt kakel och klinker. 
15% på all badrumsinredning.

Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss!

Rabatten gäller endast i våra Stigs kakel butiker och på ordinarie priser.

www.stigskakel.se

Kundnr 6014

Stigs Kakel
Hisings Kärra • Trankärrsgatan 3B • T. 031-57 76 60
Västra Frölunda • August Barks gata 1 • T. 031-734 49 30   

20% på allt kakel och klinker. 
15% på all badrumsinredning.

Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss!

Rabatten gäller endast i våra Stigs kakel butiker och på ordinarie priser.

www.stigskakel.se
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Rabatten gäller endast i våra Stigs kakel butiker och på ordinarie priser.
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Hisings Kärra • Trankärrsgatan 3B • T. 031-57 76 60
Västra Frölunda • August Barks gata 1 • T. 031-734 49 30   
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www.stigskakel.se
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15% rabatt på ett köp 
 

Åkeredsvägen 3 • Västra Frölunda • 031-453 400
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✓Ja, tack!
Jag vill gärna ha 12 middagar på 
lyxkrogar för bara 365 kr.

eatsweden.se

✓Ja, tack!
Jag vill gärna ha 12 middagar på 
lyxkrogar för bara 365 kr.

eatsweden.se

✓Ja, tack!
Jag vill gärna ha 12 middagar på 
lyxkrogar för bara 365 kr.

eatsweden.se
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ROSA 

KOKBOKEN
av Anna Benson

Säljs till förmån för Cancerfonden

Jag är med!
Och stödjer kampen mot cancer 
med 100 kr genom att klicka hem 
Rosa Kokboken på rosakokboken.se

✓

Rosa Kokboken säljs till förmån för Cancerfonden. 20 välkända kvinnor delar med sig av sina liv, träning, mat, recept och 
sitt möte med cancer. Medverkar gör Anette Norberg, Anna Book, Anna Brolin, Anna Maria Corazza Bildt, Christina Schol-
lin, Cissi Wallin, Jennifer Brown, Jenny Strömstedt, Kim Anderzon, Lulu Carter, Magdalena Forsberg, Marie Göranzon, 
Nanne Grönvall, Pernilla Wiberg, Regina Lund, Renée Nyberg, Sanna Bråding, Sara Varga, Tina Thörner och Valerie Aflalo

#rosakokboken

100 kr                Per bokMot cancerBeställ nu

ROSA 

KOKBOKENav Anna Benson

Säljs till förmån för Cancerfonden

Jag är med!
Och stödjer kampen mot cancer 
med 100 kr genom att klicka hem 
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lin, Cissi Wallin, Jennifer Brown, Jenny Strömstedt, Kim Anderzon, Lulu Carter, Magdalena Forsberg, Marie Göranzon, 
Nanne Grönvall, Pernilla Wiberg, Regina Lund, Renée Nyberg, Sanna Bråding, Sara Varga, Tina Thörner och Valerie Aflalo
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      Per bokMot cancerBeställ nu
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Jag är med!
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#rosakokboken

100 kr
          

      Per bokMot cancerBeställ nu



n Få 10 kr i rabatt vid köp över 200 kr
www.snuslagret.se

Snuslagret Ringön
Ringögatan 2

Öppettider
Mån-fre 08:00-18:00

Lör 10:00-14:00,  Söndag stängt

Snuslagret Stigcenter
Importgatan 7
Öppettider
Mån-fre 08:00-19:00
Lör-sön 10:30-16:30
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En medelhavsoas där god mat och dryck, bra musik 
blandas harmoniskt i en trivsam och mysig miljö.  
Ni kan avnjuta en middag, lite tapas eller bara lite vin  
och öl. Bryt rutinen! Våga prova något nytt!  
Besök Sokrates – ditt nya smultronställe!

SOKRATES
Bar & medelhavskrog

taverna

50% rabatt på 
2-4 huvudrätter 

när ni äter i 
restaurangen!

Gäller t.o.m 31 augusti 2015.
Gäller ej avhämtning. 

Kan ej kombineras med andra 
erbjudanden.

30% rabatt på 
2-5 huvudrätter 

när ni äter i 
restaurangen!  

Gäller t.o.m 31 augusti 2015.
Gäller ej avhämtning. 

Kan ej kombineras med andra 
erbjudanden.

Krokslätts Parkgata 71, Mölndal • 031-20 63 85

www.sokratestaverna.se
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Ringögatan 8, 417 07 Göteborg
Telefon: 020-824 818

info@svenskkylservice.se
www.svenskkylservice.se

1000 kr rabatt på 
luftvärmepumpar
Med installation

2000 kr rabatt på
frånluftvärmepumpar
Med installation

3000 kr rabatt på
luftvatten och bergvärme
Med installation

Vi installe
rar

i ditt område!Vi installe
rar

i ditt område!

Ringögatan 8, 417 07 Göteborg
Telefon: 020-824 818

info@svenskkylservice.se
www.svenskkylservice.se

1000 kr rabatt på 
luftvärmepumpar
Med installation

2000 kr rabatt på
frånluftvärmepumpar
Med installation

3000 kr rabatt på
luftvatten och bergvärme
Med installation

Vi installe
rar

i ditt område!Vi installe
rar

i ditt område!
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Ring eller mejla! 
Peter 0701-49 73 00 
info@svenskgolvvard.se

Dammfri golvslipning

Anlita någon som kan 
dammfri golvslipning
med hög kvalitet och 
som håller vad de lovar! 
 
 
www.svenskgolvvard.se

10 % rabatt 
på prislistan
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testa swebets-tjänsten 
för 19 kr i 2 veckor.
Ord pris. 495 kr/månad. Gäller t.o.m. 31 December 2014

erbjudandelänk: www.swebets.com/vaster

Swebets är ett spelsystem som bygger på 
gedigna kunskaper och vetenskap istället för en 
gissningslek. Det har aldrig varit enklare att vara 
med – det enda du behöver avsätta är 10 minuter 
per dag. Det har vem som helst tid att avvara.

testa swebets-tjänsten 
för 19 kr i 2 veckor.
Ord pris. 495 kr/månad. Gäller t.o.m. 31 December 2014

erbjudandelänk: www.swebets.com/vaster

Swebets är ett spelsystem som bygger på 
gedigna kunskaper och vetenskap istället för en 
gissningslek. Det har aldrig varit enklare att vara 
med – det enda du behöver avsätta är 10 minuter 
per dag. Det har vem som helst tid att avvara.

testa swebets-tjänsten 
för 19 kr i 2 veckor.
Ord pris. 495 kr/månad. Gäller t.o.m. 31 December 2014

erbjudandelänk: www.swebets.com/vaster

Swebets är ett spelsystem som bygger på 
gedigna kunskaper och vetenskap istället för en 
gissningslek. Det har aldrig varit enklare att vara 
med – det enda du behöver avsätta är 10 minuter 
per dag. Det har vem som helst tid att avvara.

testa swebets-tjänsten 
för 19 kr i 2 veckor.
Ord pris. 495 kr/månad. Gäller t.o.m. 31 December 2014

erbjudandelänk: www.swebets.com/vaster

Swebets är ett spelsystem som bygger på 
gedigna kunskaper och vetenskap istället för en 
gissningslek. Det har aldrig varit enklare att vara 
med – det enda du behöver avsätta är 10 minuter 
per dag. Det har vem som helst tid att avvara.

testa swebets-tjänsten 
för 19 kr i 2 veckor.
Ord pris. 495 kr/månad. Gäller t.o.m. 31 December 2014

erbjudandelänk: www.swebets.com/vaster

Swebets är ett spelsystem som bygger på 
gedigna kunskaper och vetenskap istället för en 
gissningslek. Det har aldrig varit enklare att vara 
med – det enda du behöver avsätta är 10 minuter 
per dag. Det har vem som helst tid att avvara.
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Tel: 031-56 56 94, 0708-42 43 06
www.kaminovarme.se

T O R S L A N D A
kamin & värme

15% på kaminen 
vid köp av kamin och skorsten 
(gäller ord. pris) 
 

10% på Röshults 
(end. beställning) 
 
10% på biobränsle 
 
10% på lämnad totaloffert 
vid skorstensrenovering 
(slang eller massa) 
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Utnyttja Rut-avdraget, upp till halva arbetskostnaden. 
Vi löser allt pappersarbete.

Tel. 031-22 70 70 

20% på arbetskostnaden 

20% på arbetskostnaden
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1 oktober 2015.
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www.kajart.se
0701 753 764, Västravägen 17, 475 42 Hönö-Klåva
Öppettider: Vardagar  10.00 - 18.00 Lördagar  10.00 - 16.00

15% rabatt
Gäller vid ett köptillfälle.

20% rabatt vid köp över 2000:-
Gäller vid ett köptillfälle.
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10% på valfri superhjälte 
till barnkalaset

Kalashjältarna
mobil 0706-717314
www.Kalashjältarna.se

Kalashjältarna hyr ut superhjältar till 
barnkalas. Vi kommer hem till er och står 

för underhållningen och ser till att ditt barn 
får sveriges coolaste kalas.  

10% på valfri superhjälte 
till barnkalaset

Kalashjältarna
mobil 0706-717314
www.Kalashjältarna.se

Kalashjältarna hyr ut superhjältar till 
barnkalas. Vi kommer hem till er och står 
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får sveriges coolaste kalas.  
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Verkstadsgatan 9, Inlag industriområde
(vid bowlinghallen i Kungsbacka) 

0300-709 70  www.kungsrecond.se
(Samtliga erbjudanden gäller på små och medelstora bilar)

HANDTVÄTT 100:- ord.pris 250:- 
(inkl avfettning + torkning + fälgtvätt) 

CENTER KUNGSBACKA
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Rostskyddsbehandling 2.900:- ord.pris 4.095:-

Minirecond 799:- ord.pris 999:-  

(tvätt + vax + lätt urstädning)  
 

Helrecond 1.690:- ord.pris 2.495:- 

Lackskydd 2.000:- ord.pris 4.095:- 
 

Stenskott i vindrutan 150:- ord.pris 375:-

CENTER KUNGSBACKA
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DITEC lackkonservering från 3.500:-

Fria lånebilar

0300-709 70  
www.kungsrecond.se

CENTER KUNGSBACKA
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CENTER KUNGSBACKA

15% rabatt på en spotrepair

Vi fixar den lilla repan!

Spotrepair är en metod inom billackering som 
innebär att man endast lackar där skadan är. 
Spotrepair är lämpat för repor som är cirka 
15 cm på skärmar, stötfångare och dörrar.
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BILSERVICE STANDARD 990:- ord.pris 1 690:- 
(olja, filter m.m.) 

0737-34 80 88 
Verkstadsgatan 9, Kungsbacka
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Handtvätt + avfettning 
+ invändig dammsugning + fälgtvätt
HEL REKOND 1400:- tidsbeställning (spara upp till 800:-)

Lackkonserving 1995:- tidsbeställning (4 års garanti)

Borttagning av asfaltsprickar + specialtvätt 350:-  
(spara 150:-)

Mini Rekond 400:-
Gäller även svartlackade bilar.

Däckbyte 200:- (spara 50:-)

Gamla Riksvägen 8 • Vid Jet-macken • Kållered • 031-795 17 30

160:-Specialpris endast

Erbjudanden gäller på standard-nedsmutsade personbilar. 
* För större och svartlackade bilar,  pris enligt överenskommelse.

www.kalleredsrekond.se

*
*
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10% rabatt vid ett köptillfälle
Bergmansgatan 5 i Mölndal  •  031-27 33 78
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Hårborttagning med Laser.  
Även laser och RF behandlingar  

mot rynkor, uppstramning av huden   
 samt ögonpartiet och halsen.

50% rabatt 
på alla behandlingar på medicskin.se

Terrassgatan 1, 0707-51 80 26

Hårborttagning med Laser.  
Även laser och RF behandlingar  

mot rynkor, uppstramning av huden   
 samt ögonpartiet och halsen.

50% rabatt 
på alla behandlingar på medicskin.se

Terrassgatan 1, 0707-51 80 26
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031-788 09 09 = Argongatan 8 = molndalsbilglas.se

Vi bjuder på ett par torkarblad och NANO-
glasbehandling vid byte av din vindruta!
Dessutom Fri låne bil i samband med rutbyte!

Mölndals
Bilglas AB

Drop in - stenskottslagning

Få mer för pengarna hos 
Mölndals bilglas AB

Värde 780:-

031-788 09 09 = Argongatan 8 = molndalsbilglas.se

Vi bjuder på ett par torkarblad och NANO-
glasbehandling vid byte av din vindruta!
Dessutom Fri låne bil i samband med rutbyte!

Mölndals
Bilglas AB

Drop in - stenskottslagning

Få mer för pengarna hos 
Mölndals bilglas AB

Värde 780:-

031-788 09 09 = Argongatan 8 = molndalsbilglas.se

Vi bjuder på ett par torkarblad och NANO-
glasbehandling vid byte av din vindruta!
Dessutom Fri låne bil i samband med rutbyte!

Mölndals
Bilglas AB

Drop in - stenskottslagning

Få mer för pengarna hos 
Mölndals bilglas AB

Värde 780:-
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20% på Nordsjöfärg

20% på tapeter
(Gäller ej på vissa exklusiva importkollektioner).

Tel. 031-87 70 73, Frölundagatan 37 •  431 44 Mölndal
www.nordsjoidedesign.se
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Jim Andersson  •  0705 - 28 72 17
www.painter.se

10% på arbete efter lämnat prisförslag

25% på material

Utnyttja rotavdraget = 50% på arbetet
                    Vi sköter allt!

Behöver du måla om?

Jim Andersson  •  0705 - 28 72 17
www.painter.se

10% på arbete efter lämnat prisförslag

25% på material

Utnyttja rotavdraget = 50% på arbetet
                    Vi sköter allt!

Behöver du måla om?
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Grafiska Vägen 18 i Göteborg (Vid ICA Maxi på Mölndalsvägen)
031 - 21 24 27  l  www.atcenter.se

Dessa erbjudanden gäller en gång 
per person och tillfälle och kan INTE 
kombineras med andra erbjudanden, 
specialpriser eller rabatter.
Vid ev. ej utnyttjade körlektioner räknas 
paketpriset om till styckpris innan åter-
betalning.

 Moped Kl 1     500:- rabatt på ordinarie pris.* 
Teori ink material samt 2x2 timmars körning.

  MC Paket      1200:- rabatt på ordinarie pris.* 
2 dubbla Körlektioner, Risk 1, Teoripaket inkl. material.

 BIL Paket       1500:- rabatt på ordinarie pris.*  
10 körlektioner, Risk 1, Teoripaket inkl. material.  
Handledarkurs    200:- rabatt på ordinarie pris.*

Risk1 MC/BIL   250:- rabatt rabatt på ordinarie pris.*

* Se hemsidan för aktuellt pris. 
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20% på EN valfri vara
(ej rullande enheter, bilbarnstolar, möbler och beställningsvaror)        
10% på allt i butiken vid ett köp 
10% på allt i butiken vid ett köp  
(Gäller endast butiken i Mölndal och kan ej kombineras 
med andra erjudanden eller nedsatta varor.)

Brio, Emmaljunga, Tommee Tippee, Teutonia, Bugaboo, Carena, Chicco, MAM, Deltbaby, Cult Akta Graco, Britax, Stokke, Rätt Start, Färg & Form
, Babylonia

NG Baby, Babybjörn, Teddykompaniet, Jabadabado, Troll, Taftoys, Elodie Details, Snugglenest, Carriwell
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Babyproffsen i Mölndal
Göteborgsvägen 7 
Tel 031-270910 
www.babyproffsen-molndal.se
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 Gå 2 betala 
för 1

ALEKÄRRSGATAN 2
Tel: 031-433966

Öppet alla dagar 10 – 20

www.barnpalatset.com
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Vi lagar 
Mobiler  

de 4 vanligaste märkena 
Datorer

Surfplattor
Tv-spel

Cd och dvd skivor100kr rabatt på valfri reparation

gratis kostnadsförslag på reparation av mobiltelefon, 
dator, laptop, surfplatta eller TV- spelskonsol

50% rabatt på expressavgiften vid reparation av  
mobiltelefon. Express = vi lagar mobilen på 1 timme.  
(ord. Pris 100kr)

30% rabatt på slipning (reparation) av repiga cd/dvd/ 
bluerayskivor, både musik, film och spel.  (ord. pris 50kr/
skiva (max 10st skivor)

www.chipnplay.se • 031- 220 320 • Backaplan • Ångpannegatan 2
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Mölndals Centrum - www.ericsonsfoto.se - 031 878700

Fånga ögonbl icket ,  bevara käns lan . . .

25% på Körkort, ID-bilder och Visum-bilder

25% på Digitala bilder från våra bildkiosker i butik

Fotopresenter (olika prylar med din egen bild och text på) 
gör 3 stycken betala för 2 (vi bjuder på den billigaste)

Vi fixar det mesta där bilden är i fokus och dessutom med snabb leverans!

Utskrifter upp till 250cm i bredd, Fototapeter, Kalendrar, Plexiglasmonteringar m.m. Stor sortering 

kikare, kameror samt tillbehör till det mesta inom foto.

www.ericsonsfoto.se • Mölndals Centrum • 031 87 87 00
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Ny teknik!
Ultratone behandlar med dator styrda 
bioptiska impulser till muskler och 
hud. Flera olika program, exempel
vis kan musklerna i kroppen och/
eller ansiktet tränas upp, lymfa 
och blod får förbättrad cirkulation, 
huden stramas upp, collagen och 
elastin ökar, celluliter jämnas ut, 
smärttillstånd kan lindras, och 
kroppen kan formas och fettdepåer 
minskas.

ÖPPETTIDER
Mån  fre 11.00  18.00

Övrig tid enligt överenskommelse
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www.freshnfine.se 
Tempelgatan 3 i Mölndal 

031 27 02 20 l 0702636 712 
info@freshnfine.se

25% på Ultratone ansiktsbehandling 
(ord. pris 5901090:)

30% på Ultratone kroppsbehandling  
(ord. pris 590:)

30% på Ultratone fettreducering  
(ord pris 1390:) 
Ansiktsbehandling NBE 500 595:-  
(ord pris 850:)

15% på en valfri YANkEE CANDlEprodukt

www.freshnfine.se 
Tempelgatan 3 i Mölndal 

031 27 02 20 l 0702636 712 
info@freshnfine.se

25% på Ultratone ansiktsbehandling 
(ord. pris 5901090:)

30% på Ultratone kroppsbehandling  
(ord. pris 590:)

30% på Ultratone fettreducering  
(ord pris 1390:) 
Ansiktsbehandling NBE 500 595:-  
(ord pris 850:)

15% på en valfri YANkEE CANDlEprodukt
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oslagbara priser 
på parfymer, hudvård, 
hårvård och makeup. 
upp till 70% billigare 

än rek. pris.

brett sortiment och 
snabba leveranser.

fri frakt använd 
rabattkod: Ffraktfritt
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oslagbara priser 
på parfymer, hudvård, 
hårvård och makeup. 
upp till 70% billigare 

än rek. pris.

brett sortiment och 
snabba leveranser.

fri frakt använd 
rabattkod: Ffraktfritt
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Södravägen 19 i Göteborg (vid heden) • 031-81 43 68 • www.hedensguld.se

40% Rabatt på diamantsmycken i butiken
5:- mer vid försäljning av ditt guld! 
(Gäller vid minst 10gr)

30% på ordinarie priset på DaniDos!

Ett erbjudande per tillfälle!

På vår hemsida får du 10% rabatt när du anger 
rabattkoden ”molndalshaftet” (gäller ej lösa diamanter)

Södravägen 19 i Göteborg (vid heden) • 031-81 43 68 • www.hedensguld.se

40% Rabatt på diamantsmycken i butiken
5:- mer vid försäljning av ditt guld! 
(Gäller vid minst 10gr)

30% på ordinarie priset på DaniDos!

Ett erbjudande per tillfälle!

På vår hemsida får du 10% rabatt när du anger 
rabattkoden ”molndalshaftet” (gäller ej lösa diamanter)

Södravägen 19 i Göteborg (vid heden) • 031-81 43 68 • www.hedensguld.se

40% Rabatt på diamantsmycken i butiken
5:- mer vid försäljning av ditt guld! 
(Gäller vid minst 10gr)

30% på ordinarie priset på DaniDos!

Ett erbjudande per tillfälle!

På vår hemsida får du 10% rabatt när du anger 
rabattkoden ”molndalshaftet” (gäller ej lösa diamanter)

Södravägen 19 i Göteborg (vid heden) • 031-81 43 68 • www.hedensguld.se

40% Rabatt på diamantsmycken i butiken
5:- mer vid försäljning av ditt guld! 
(Gäller vid minst 10gr)

30% på ordinarie priset på DaniDos!

Ett erbjudande per tillfälle!

På vår hemsida får du 10% rabatt när du anger 
rabattkoden ”molndalshaftet” (gäller ej lösa diamanter)
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Södravägen 19 i Göteborg (vid heden) • 031-81 43 68 • www.hedensguld.se

40% Rabatt på diamantsmycken i butiken
5:- mer vid försäljning av ditt guld! 
(Gäller vid minst 10gr)

30% på ordinarie priset på DaniDos!

Ett erbjudande per tillfälle!

På vår hemsida får du 10% rabatt när du anger 
rabattkoden ”molndalshaftet” (gäller ej lösa diamanter)

Kom in och omvärdera ditt smycke 
för endast 150:- (ord. pris 300:-)

Detta är bra för försäkringen ifall det händer något med era smycken.

Södravägen 19 i Göteborg (vid heden) • 031-81 43 68 • www.hedensguld.seSödravägen 19 i Göteborg (vid heden) • 031-81 43 68 • www.hedensguld.se

40% Rabatt på diamantsmycken i butiken
5:- mer vid försäljning av ditt guld! 
(Gäller vid minst 10gr)

30% på ordinarie priset på DaniDos!

Ett erbjudande per tillfälle!

På vår hemsida får du 10% rabatt när du anger 
rabattkoden ”molndalshaftet” (gäller ej lösa diamanter)

Södravägen 19 i Göteborg (vid heden) • 031-81 43 68 • www.hedensguld.se

40% Rabatt på diamantsmycken i butiken
5:- mer vid försäljning av ditt guld! 
(Gäller vid minst 10gr)

30% på ordinarie priset på DaniDos!

Ett erbjudande per tillfälle!

På vår hemsida får du 10% rabatt när du anger 
rabattkoden ”molndalshaftet” (gäller ej lösa diamanter)

Södravägen 19 i Göteborg (vid heden) • 031-81 43 68 • www.hedensguld.se

40% Rabatt på diamantsmycken i butiken
5:- mer vid försäljning av ditt guld! 
(Gäller vid minst 10gr)

30% på ordinarie priset på DaniDos!

Ett erbjudande per tillfälle!

På vår hemsida får du 10% rabatt när du anger 
rabattkoden ”molndalshaftet” (gäller ej lösa diamanter)
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RECOND CITY
i Göteborg

FRI LÅNEBIL ERBJUDS

www.recondcity.se

Heltvätt/Vaxning med maskin 1.500:- (Stadsjeep) 2.000:-
Helrecond 3.000:- (Stadsjeep) 4.000:-
Helrecond/Lackskydd 4.500:- (Stadsjeep 5.500:-)
Lackskydd 3.000:- (Stadsjeep 3.500:-) OBS endast ny bil
Helrecond Plus (få bilen som ny) 6.000:-  (Stadsjeep 7.000:-)
Invändig recond 2.000:- (Stadsjeep 2.500:-)
Vi hämtar och levererar din bil kostnadsfritt.

Se detaljerad information 
om våra tjänster på vår hemsida

Flöjelbergsgatan 14 • Mölndal    
Tel. 031-706 01 11 •  Tel. 0736-91 32 48
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2 för 1
1h behandling och få chansen ge bort 
en behandling till en vän 
(Giltig en månad, efter betalande kunds behandling) 

Laserbehandling och massage för stel 
nacke och axel 500:– inkluderat lunch 
vid Hovås Kallbadhus.

HälsaochHandkraft  •  Fjordvägen 51, Hovås
info@halsaochhandkraft.se



142

200 st
VISITKORT99:-

Gäller t.o.m. 1 okt 2015

Askims Industriväg 1A, 436 34, Askim

www.media-konsult.com
031-748 07 10

REKLAM & 
TRYCKERI

Reklamblad | Affischer  
Foldrar | Broschyrer

Brevpapper | Visitkort  
Menyer | Kundtidningar

Vi kan även hjälpa er med 

utdelning och layout



Provmotion i 1 månad, 
måste boka gratis introduktion (värde 400:-)

Vid tecknande av valfritt avtal
bjuder vi på startavgiften. (värde 495:-)

Vi bjuder på en fettprocentsmätning
och 1 veckas provmotion.
- måste boka gratis introduktion 
(gäller 1 gång per person. värde 250:-)

Mölndalsvägen 91, 412 63 Göteborg 
Tel 031 - 27 72 72 • www.itrim.se/molndal
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100:- Rabatt på Diamanttvätt
(ordinarie pris 299:-)

30% på valfri kärra vid 1 hyrtillfälle
(gäller ej envägshyra)

30% på spolarvätska i pump.

Hyr 3 filmer i 3 dygn för 99:- (gäller ej nyheter)

Aukt. Turistbyrå

LIVS  FAST FOOD 
BILUTHYRNING  THULE RENTAL ENVÄGSSLÄP  LOKALSLÄP
BILTVÄTT MED MJUKA BORSTAR  VIDEOUTHYRNING  LOTTER

STATOIL ÅBY CENTRUM
Nedanvägsg. 431 62 Mölndal
Tel 031-87 42 65
Mån-Fre 06-24, Lör, Sön 08-24
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Extra pengar till klubb- eller skolkassan?
Häftet kan säljas av alla föreningar och skolklasser i Västra Göteborg. 

Förtjänsten per häfte är 75 kronor och osålda häften returneras = inget risktagande.
Vill eran förening/skolklass sälja så ta kontakt med MEra Lokal Reklam AB.

MEra Lokal Reklam AB
Gundefjällsgatan 361, 431 51 Mölndal

Mattias Silanen
0707-30 11 88

mattias@haften.se

Erik Falck
0737-24 22 40
erik@haften.se  

hisingen/torslandahäftet 2014-2015

www.haften.se

www.haften.se

150:-

150:-

TRE AV FYRA BARN 

ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 

PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

TRE AV FYRA BARN 

ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 

PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

Säljes till förmån för 

Barncancerfondens arbete

Säljes till förmån för 

Barncancerfondens arbete

torslanda-hönö 

häftet

hisingehäftet

Backaplan • Bäckebol • eriksberg

Kungälv

2014-15
giltigt t.o.m. 1 mars 2015

2014-15
giltigt t.o.m. 1mars 2015

MÖLNDALSHÄFTET 2014 

2014

www.haften.se
150:-

TRE AV FYRA BARN 

ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 

PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

Säljes till förmån för 

Barncancerfondens arbete

MÖLNDALSHÄFTET

Mölnlycke • Kållered

Lindome • Sisjön

RECOND CITY

i Göteborg

FRI LÅNEBIL ERBJUDS

www.recondcity.se

Heltvätt/Vaxning med maskin 1.500:- (Stadsjeep) 2.000:-

Helrecond 3.000:- (Stadsjeep) 4.000:-

Helrecond/Lackskydd 4.500:- (Stadsjeep 5.500:-)

Lackskydd 3.000:- (Stadsjeep 3.500:-) OBS endast ny bil

Helrecond Plus (få bilen som ny) 6.000:-  (Stadsjeep 7.000:-)

Invändig recond 2.000:- (Stadsjeep 2.500:-)

Vi hämtar och levererar din bil kostnadsfritt.Se detaljerad information 

om våra tjänster på vår hemsida

Flöjelbergsgatan 14 • Mölndal    

Tel. 031-706 01 11 •  Tel. 0736-91 32 48

25%

hisingen/torslandahäftet 2014-2015

www.haften.se

www.haften.se

150:-

150:-

TRE AV FYRA BARN 

ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 

PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

TRE AV FYRA BARN 

ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 

PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

Säljes till förmån för 

Barncancerfondens arbete

Säljes till förmån för 

Barncancerfondens arbete

torslanda-hönö 

häftet

hisingehäftet

Backaplan • Bäckebol • eriksberg

Kungälv

2014-15
giltigt t.o.m. 1 mars 2015

2014-15
giltigt t.o.m. 1 mars 2015

häftet i öster 2014-2015

www.haften.se
150:-

TRE AV FYRA BARN 

ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 

PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

Säljes till förmån för 

Barncancerfondens arbete

häftet i öster

Lerum · Allum · Partille · östra Göteborg

2014-15
GiLtiGt t.o.m. 1 mAj 2015

TRE AV FYRA BARN 

ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 

PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

Läs all text och information noga innan du utnyttjar dina erbjudanden.
MEra Lokal Reklam AB reserverar sig för om verksamheten upphör eller ändrar karaktär och är inte  
ansvarig om något företag bryter sitt avtal eller nekar emottaga häftet. Reservation mot eventuella  

prisändringar och tryckfel. Ansvar gentemot innehavare av häftet är begränsad upp till häftets köpvärde.

www.haften.se
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Projektet
Målet för år 2014 är att vi genom detta projekt kommer samla ihop till 100.000 kr i 

stöd till Barncancerfonden. Varje häfte räknas, och med DITT bidrag är du med och gör skillnad.
Tack!

Ett överskott eller vinst för projektet är en vinst för alla, då det bland annat kommer att användas 
till att utveckla projektet och göra det ännu bättre!

För mer information om projektet är du välkommen att besöka vår hemsida: 

www.haften.se
Där kan du även beställa fler häften, läsa om andra föreningar och verksamheter som är med 

och drar nytta av projektet, samt ta del av våra senaste nyheter och mycket mer.

Har du inte tillgång till internet och ej fått tag i något häfte så kan du beställa så många
häften du behöver genom att sätta in 164 kr/häfte (14 kr frakt)

på bankgiro: 747-7326 samt uppge namn och adress så skickar vi beställningen omgående.
Med vänliga hälsningar - Mera Lokal Reklam AB.
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TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090
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30% på all tvätt  
20% på all skomakeri 
20% på all skrädderi

Västra Frölunda: 
Tel: 031-49 70 91 
Fältspatgatan 1 (vid Wettergrens och Pågens bageri) 
Gamlestan: 
Tel: 031-25 88 66, Brahegatan 12 
www.tvattjanst.com

Tvätt & strykning 
5 skjortor 
endast 100:-


