Annonsbilaga för Upplevelsedagen

s
g
s
r
l
u
e
ssar
B
d
i
V
Lördag den 15/6 kl. 13.00

Artister och kostnadsfria
aktiviteter för barn
FRI ENTRÉ
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CREW

Osman Salijevic

ETT AV ÖSTERGÖTLANDS STÖRSTA VÄLGÖRENHETSARRANGEMANG

Förmånstagare 2019

www.upplevelsekvallen.se • Facebook Upplevelsekvällen, Upplevelsedagen

9 av 10 känner till
Linköpings-Posten*

Välkommen till
Upplevelsedagen 2019.
Upplevelsedagen vid hamnen i Berg är ett av Östergötlands största välgörenhetsevenemang och genomförs till förmån för Hjärtebarnsfonden.
Evenemanget går av stapel på försommaren istället för som tidigare på sensommaren. Vi har även bytt till namnet Upplevelsedagen istället för Upplevelsekvällen,
men för övrigt är allt detsamma som tidigare år – en rolig dag för hela familjen
fylld av uppträdanden och aktiviteter.
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I år kommer stjärnskottet Osman, 7 år, som själv är ett ”hjärtebarn”, att uppträda
och rappa loss från scen. Du får även se och höra populära Mojje, skönsjungande
Henrik Phung, en hel blåsorkester och dansgruppen New Generation Crew som
leverar street dance och dancehall. Det finns massor av aktiviteter som hopp
borgar, lotterier, ansiktsmålning, ponnyridning och mycket mera.
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Målet med Upplevelsedagen 2019 är att ge alla besökare en minnesvärd dag
och en bra start på sommaren, samtidigt som vi tillsammans med företag och
arrangörer samlar in ett välbehövligt bidrag till kampen mot medfödda hjärtfel.
Hjärtebarnsfondens mål är att alla barn ska överleva sitt medfödda hjärtfel och
leva ett liv där hjärtat är förutsättningen för lek och glädje, inte hindret. Helt
enkelt – ingen ska lida av ett medfött hjärtfel. Hjärtebarnsfonden stödjer forskning,
ger stöd till familjer med barn med medfött hjärtfel, bedriver påverkansarbete,
ordnar lägerverksamhet mm.

Badhusgatan 5, 582 22 Linköping Tel. 013-25 32 00
www.linkopingsposten.se • info@linkopingsposten.se

Upplevelsedagen har slagit igenom stort och vuxit från 500 besökare till fler än
7000 besökare. Arrangemanget finansieras genom annonser och sponsring från
företag som vill stödja Hjärtebarnsfondens verksamhet, men även med stöd från
region och kommun för artistuppträdanden. Arrangemanget är helt ideellt och
ingen som är med och arbetar för Upplevelsedagen får ersättning.

JUST NU!

Vi ses!

Ansvariga arrangörer
Hjärtebarnsfonden Öst är arrangör av Upplevelsekvällen 2018. Ansvarig för
organisation och genomförande är Göran Ingvald.

STORT TACK TILL ALLA

STORT SORTIMENT
AV BLOMMOR

SOMMARÖPPETTIDER
Vardag 9.00–19.00
Lördag 9.00–16.00
Söndag 10.00–16.00
0142-219 12 • 070-525 26 19
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SAMARBETSPARTNERS, SPONSORER,
FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER SOM GÖR
UPPLEVELSEDAGEN 2019 MÖJLIG.

UPPLEVELSEDAGENS
STORA SAMARBETS
PARTNERS 2019
Klövern
Swedbank
Maxi ICA Stormarknad
Rejmes
Stångåstaden
Visit Linköping & CO
Linköpings – Posten
RixFM
Marbodal
Tryck & Media
Linköpings Kommun
Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling
Hemglass
Mediehuset Corren
Peab
Götenehus
Nolltretton,
Swedbank
Fastighetsbyrån
Ramirent
Åhlin & Ekeroth

s slussar
g
r
e
B
d
i
V

Upplevelse!

Lördag den 15/6 kl. 13.00
Program på Klövernscenen

Bekanta dig med Spara & Slösa, skriv ett
veckopengsavtal, prata barnsparande och ta
en nostalgitripp tillsammans med Swedbank
och Lyckoslanten.

Kom och spendera dagen med oss på
Upplevelsedagen!

Konferencier Anna Carnmalm

Möt oss på Upplevelsedagen
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Vi presenterar nya bostäder i Berg

Vi på Peab Bostad finns på plats tillsammans med Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling och visar upp kommande bostäder som planeras
i området. Här kan du bland annat få mer information om Brf Bergslussen
som har säljpremiär i augusti. Moderna bostadsrätter om 2-5 RoK på
toppen av slusstrappan. Anmäl ditt intresse redan idag på pebbaostad.se/
bergslussen och passa på att ställa dina frågor till oss på plats!

g
n
u
h
P
Henrik

Välkommen till Bergs slussar den 15 juni. Fri entré.

Dansgruppen
New Gene
ration Cre
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önskar glad sommar!
Scenen på årets Upplevelsekväll
presenteras av Klövern.
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linkoping@klovern.se | www.klovern.se

Hålltider presenteras på plats

Fri entré och kostnadsfria aktiviteter för barn
Artister, hoppborgar, ansiktsmålning, vattenbollar
ponnyridning, modellbåtar, lotter, fiskdamm mm
Deltagande i alla aktiviteter på området sker på egen risk

Ett välgörenhetsarrangemang till
förmån för Hjärtebarnsfonden

Ett trasigt hjärta
förändrar allt.
I Sverige föds det tre barn med hjärtfel varje dag.
Hälften av dem behöver opereras för att överleva.
Tack vare stora framsteg inom barnhjärtkirurgin och
eftervården överlever idag 95 procent av barnen
och får ett långt liv.
Ett hjärtfel innebär en tuff start i livet. För många hjärtebarn väntar ett liv
med livslång funktionsnedsättning. Hjärtebarnsfonden arbetar för att för
bättra vardagen för hjärtebarnen och deras anhöriga.

Osman, rappar om sitt
medfödda hjärtfel

Många av de framsteg som har förbättrat vardagen för hjärtebarnen och
deras anhöriga har förverkligats genom donationer till Hjärtebarnsfonden.
Tack vare dem har vi t ex kunnat driva opinionsarbete som lett till att dödlig
heten bland hjärtebarn i Sverige sjunkit drastiskt och nu är bland de lägsta
i världen.

Vi finns på plats
och stödjer
Upplevelsedagen
2019

Det är inte bara det hjärtsjuka barnet som drabbas av ett trasigt hjärta. För
föräldrarna, syskonen och de närmast anhöriga väntar en psykisk påfrest
ning med tvär kast mellan hop och förtvivlan, och en många gånger lång
väntan på besked. Hjärtebarn behöver ofta mer uppmärksamhet än andra
barn vilket kan påverka relationen till syskonen. Hjärtebarnsfonden stöttar
hela familjen så att ingen ska lida av ett medfött hjärtfel.
Hjärtebarnsfonden vill att alla hjärtebarns ska få ett långt liv med goda
levnadsvillkor. För att kunna göra livet lättare för barn med medfödda hjärt
fel behöver vi gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi använder
gåvorna bl a till att stötta drabbade familjer ekonomiskt. Vi subventionerar
lägerverksamhet där hjärtebarnen och deras familjer kan träffa likasinnade
för att få styrka i gemenskapen. Vi anordnar föreläsningar med experter
inom alla möjliga områden som rör ett
hjärtebarns liv. Vi stötta även forskning
i jakten på smartare och lindrigare be
handlingsformer. Hjärtebarnsfonden har
90-konto vilket gör att du kan vara säker på
att de pengar som du ger till vår verksam
het kommer fram och gör nytta.

Osman, 6 år, tog både
juryn i ”Talang” och
svenska folket med
storm. Vad alla inte
visste var att Osman
föddes med ett svårt
hjärtfel. ”Krigat sen
jag var liten, hjärtat
hade fel”, rappar han.
”Mitt hjärta”. Osman, 6 år, föddes
med hjärtfel och har genomgått tre stora operationer.

N

När Osman ställer sig på scenen
i ” Talang” är han bara fem
år gammal. Men han lyckas
ändå rappa sig rakt in i juryns
hjärtan, då har hans eget hjärta
redan opererats tre gånger.

– Vi fick veta att Osman
hade fel på hjärtat när han
legat i sin mammas mage i fyra månader. Läkaren
gav oss möjligheten att göra abort, men det hade
vi aldrig en tanke på att göra, säger Osmans pappa
Ahmet Salijevic och fortsätter:
– Osman har genomgått en trestegsoperation och
har en tuff tid bakom sig. Vi spenderade mycket tid
på sjukhuset i Lund och redan under sjukhustiden var
musiken speciell för honom. Han blev lugn när jag
spelade musik för honom när mådde dåligt. Efter det
så har vi fortsatt med musiken.
Osman och Ahmet är ett team. De skriver låtar
tillsammans och Osman ska framföra en av dem

framför tv-kameror, publik och talangjuryn. Men det
är bara Ahmet som är nervös.
– Pappa rappar, jag rappar också. Jag har rappat i
fyra år. Jag ska gå vidare, säger Osman kaxigt innan
han tar plats på scenen.
Efter framträdandet skickar juryn honom raka
vägen till finalen. Ett par månader senare framför han
den nya låten ”Dom vill veta”.
”Krigat sen jag var liten, hjärtat hade fel, så jag
lever för musiken”, rappar Osman och då är det
inte bara talangjuryn som smälter utan även tittarna
hemma i tv-sofforna.
Osman röstas fram till en andraplats i tävlingen och
är hittills den yngsta deltagaren i ”Talang” någonsin.
Framtiden ser ljus för Osman. Han säger att hans
dröm är att jobba med musik och bli artist när han
blir stor. Eftersom han i dag bara är sex år gammal är
det en bit kvar dit och Ahmet menar att det kommer
få ta tid.
– Vi kommer ta det i hans egen takt. Förhoppnings-

vis behövs det inga fler operationer. Osman går på
ultraljud för att se att allt är som det ska och hittills
har det varit det, säger pappa Ahmet.
– Jag är glad att han har
musiken
för han pallar inte
”Krigat sen
lika mycket som de andra
jag var liten,
barnen, han blir snabbare
trött och måste vila oftare.
hjärtat hade
– Jag vill inte att han ska
fel, så jag lever tänka att han är annorlunda
för att han föddes med ett
för musiken.”
hjärtfel. När han blir äldre
kommer han märka det, men det är inte bra att peka
ut det för honom nu, säger Ahmet.
Text och bild från artikel
i tidningen Hjärtebarnet 02-2018
Text: Amanda Hjelm
Foto: Lars Jansson

Linköpings Segelsällskap och
Borens Segelklubb seglar radiostyrda båtar.
Välkommen att pröva på under Upplevelsedagen!
LSS bildades 1912 och har i dag omkring 350 medlemmar och
ca 200 båtar varav runt 100 har sin hemmahamn i Linköping.
Varvsområde med klubbhus återfinns numera i direkt anslutning
till Segelbåtshamnen, ett par hundra meter norr om motorvägsbron över Stångån.

Tack Unite Sundsvall
för ett grymt samarbete

OSMAN

rappar loss på
Upplevelse
dagen!

STOLT SPONSOR AV HJÄRTEBARNSFONDEN
ADinQ erbjuder två digitala utomhusplattformar att marknadsföra sig på.
Butiks-TV på ICA och Willys samt digitala storbildsskärmar på olika platser
runtom i landet. Vår stora fördel är att vi kan vara lokala i hela Sverige
och du syns där dina kunder finns. Läs mer på adinq.se

Osman med sin lillebror Mohammed
slog knock på Talangjuryn! Osman var
den hittills yngste deltagaren i Talang
någonsin och också den ende med
tre hjärtoperationer bakom sig. Låten
”Dom vill veta” har i skrivande stund
1,5 miljoner visningar på Youtube.

www.bergsslussar.com

PERSONLIG
KÖKSDESIGNER
RITNINGAR &
OFFERT DIREKT
KOSTNADSFRITT
HEMBESÖK
CERTIFIERADE
MONTÖRER

ELECTROLUX
VITVAROR UPP TILL

25.000
NÄR DU KÖPER ETT
MARBODALKÖK*

NYHET!

Vi på Marbodal har tagit fram en ny varm och
jordnära beige kulör. Utforska kökets vackra
utsida, spännande insida och Electrolux nya
Inuitive serie på marbodal.se

Läs mer på marbodal.se

Hos oss på Marbodal får du en köksdesigner som är med dig hela vägen. Vi gör hembesök, ritar ditt kök och ger dig en snabb offert.
Om du vill ha hjälp med installationen kan vi erbjuda dig våra certifierade Marbodal-montörer. Välkommen in och hitta din plats för livet.

*Köp kökssnickerier för 60 000 kr och få vitvaror till ett värde av 15 000 kr. Köp kökssnickerier för 150 000 kr och få vitvaror till ett värde av 25 000 kr. Välj ur Marbodals sortiment från Electrolux. Erbjudandet gäller 13/6 – 30/7 2019. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Marbodal Linköping
Bonnorpsgatan 17
Tel: 013 - 35 32 00
marbodal.se/linkoping
Öppet: Vardagar 10–18 och Lördagar 11–15

Vi stödjer
Hjärtebarnsfonden
och är med
och sponsrar
Upplevelsedagen
2019.

NYBAKAT &
SMAKRIKT
För att bli en riktigt bra bagare
räcker det inte att vara morgonpigg
och kunnig. Man måste ha passion
för hantverket också. Det tycker vi
visar sig allra bäst i våra surdegsbröd.
Välkommen till bageriet!
/ICA Maxi-bagarna
Beställ tårtor m m
tel 013-364774
Med stöd av kultur- och fritidsnämnden

BLIXTEN & CO OCH MONO MUSIC PRESENTERAR

BENNY
ANDERSSONS
ORKESTER
HELEN SJÖHOLM - TOMMY KÖRBERG

HE
D

Blåsorkester på
Upplevelsedagen

Sommarkonserter i Bergs slussar

Välkommen till Välkommen
till Heda Ridklubb
Heda Ridklubb!
A

KLUBB
RID

Somvälkommen
medlem ska du alltid känna dig välkommen och
Som medlem ska du alltid känna dig
vi bemöter
varandra på ett positivt sätt. Verksamheten
och vi bemöter varandra på ett positivt
sätt. Verkär till
förnybörjare
alla medlemmar, från nybörjare och motiosamheten är till för alla medlemmar,
från
till tävlingsnivå
och motionär till tävlingsnivå mednär
intresse
för såväl med intresse för såväl hoppning
som
dressyr.
hoppning som dressyr.
Varje medlem ska ha möjlighet att, genom idéer och
Varje medlem ska ha möjlighet att,förslag,
genomsjälv
idéerkunna
och förslag,
kunnaverksamhet.
påverka
påverkasjälv
klubbens
klubbens verksamhet.
Anläggningen ska vara ett attraktivt
”Ridcentrum” under ständig utveckling med ridhus, utebanor, cafeteria,
tränings- och tävlingsverksamhet
samt upp stallningsmöjligheter för
privata ponnyer och hästar.

www.hedaridklubb.se
Anläggningen ska vara ett attraktivt ”Ridcentrum”

under ständig utveckling med
ridhus, utebanor,
Missa inte ponnyridningen
på
cafeteria, tränings- och tävlingsverksamhet samt uppstallningsmöjligheter för privata ponnyer och hästar.
Upplevelsedagen!

www.hedaridklubb.se

BAO

Jessica Andersson, Magnus Carlsson, David Lindgren,
Mariette, John Lundvik, Mimi Werner, Arvingarna, Thomas
Petersson och Brolle

6/7

Benny Anderssons Orkester
Benny Anderssons Orkester, Helen Sjöholm,
Tommy Körberg

28/7

Alla evenemang & biljetter: visitlinkoping.se eller 013-190 00 00

För mer information & biljetter: visitlinkoping.se eller 013-190 00 00

Stöd Hjärtebarnsfonden

Med reservation för ändringar

Diggiloo

Hjälp fler små hjärtan att slå
Swisha din gåva som får fler
små barnhjärtan att slå till 90 05 877
(Märk ditt swish med ”Upp”)

Vreta Kloster Ungdomsorkester och elever från Kulturskolan i
Linköping kommer att spela under Upplevelsedagen.

VÄLJ LOKALPRODUCERAT
FRÅN LÄNETS BYGGARE

Vi är ett resursstarkt Östgötaföretag med kompetent och
engagerad personal från bygden. Att anlita oss är att välja
bygg-, mark- och byggservicelösningar från personer som
bryr sig om sin hembygd och som alltid finns i närheten.
Det får oss att anstränga oss lite mer, lägga mer omsorg vid
detaljerna och tänka lite extra på miljön. Därför väljer allt fler
lokalproducerat från länets byggare Åhlin & Ekeroth.

ahlin-ekeroth.se

dag 9.00-18.00
Ljungsbro
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Henrik och Fredrik
Phung kommer
tillbaka!

Vi har maten till
FESTEN !

Vretahallen
Bergsbadsvägen 1, Berg - 013 60081

Henrik Phung golvade Talangjuryn 2018
med sina framträdanden. Han golvade
också Upplevelsekvällens publik samma år
och kommer nu tillbaka till oss tillsammans
med Lillebror Fredrik. Nyköpings Freddy
Mercury is back!

Är bokföring rena grekiskan för dig? Ägnar du dig hellre åt det som genererar pengar
i din verksamhet? Då är du i gott sällskap.

-Smörgåstårtor,
-Exotisk Planka mm

Många kreativa entreprenörer upplever bokföring som hämmande, momsredovisning
som skrämmande och bokslut beklämmande.
Andra företagare älskar siffror, debet, kredit och skatter; tycker att momsredovisning
är höjdpunkten på månaden och längtar till bokslutet.

Öppettider
Månd-Fred 9-19
Lördag
9-18
Söndag 10-18

Jag kan vara din ”andra företagare”.
Om du lämnar din bokföring hos mig kan du tryggt ägna dig åt det som skapar affärer i
ditt företag. Din vardag kan bli roligare utan bokföring och, tro det eller ej, jag tycker det
är roligt att göra din bokföring och ge dig full kontroll på din ekonomi.
Ring, eller mejla, så bokar vi ett möte.
Urban Karlsson, affärs- & redovisningskonsult.
BRA Ekonomi

johan.karlsson@nara.ica.se

Vreta
VretaKloster
Kloster
Ungdomsorkester
Ungdomsorkester
NEW GENERATION
CREW UPPTRÄDER PÅ
UPPLEVELSEDAGEN!

Floragatan 4 - Linköping - 013-21 91 20
www.didrikson.se

www.didriksons.se

Vreta Kloster
Ungdomsorkester

www.didriksons.se

New Generation Crew är en dansgrupp som levererar dynamik,
show och energi på scenen. De kommer från Kulturföreningen
Dud i Katrineholm och dansar Street Dance och Dancehall.

Affärsutveckling
Innovationsledning
Event / Workshop

År 2018 kom New Generation Crew på tredje plats i Sveriegs största streetdanstävling Street Star Dance School Challenge. De gick vidare som vinnare i dans
karusellen Södermanland och landade på en 5:e plats nationellt.
Gruppen skapades 2014 och tillsammans har de tävlat och uppträtt på många
olika tillställningar. New Generation Crew består av ett mycket engagerat gäng
som tränar flitigt tillsammans varje vecka. Medlemmar i gruppen är Emir Aljic,
Benjamin Aljic, Hervé Ndizeye, Renée Öbrink, Lina Skoog, Nardons Samuel,
Linnea Fundberg samt dansande ledare Josefine Eliasson och Ilda Mujkic.
New Generation Crew har dansat på en mängd evenemang och kan bland annat
ses på Upplevelsedagen i Berg den 15 juni. För att boka gruppen för dansupp
trädande, vänligen maila ngc641@gmail.com.
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HÖSTMARKNAD
Lördag 28/9 kl 10–15

Välkommen till
vreta klosters
församling!

Plats: Inre borggården & Domkyrkoparken
•

Marknadsstånd & Utställare

•

Öppet i Slotts- och Domkyrkomuséet

•

Konsert i Domkyrkan

•

Dansuppvisning

•

Barnaktiviteter

•

Fiskdamm och lotterier

•

Korvförsäljning

Välkommen!
Överskottet går till Lions hjälpverksamhet.

Henrik och lillebror Fredrik.

Musteri & Gårdsbutik
Naturligt, nyttigt och gott, det är vårt måtto på
Brunneby Musteri. Vi mustar frukt och bär

Här kan du fira gudstjänst,
samtala med präst eller diakon,
konfirmeras och döpas. Du
kan också sjunga i barneller vuxenkör, fika och
shoppa på Ljungsbro Café
& Secondhand eller
träffas på någon av alla
de mötesplatser som
finns i församlingen.

DIN BIL ÄR
ALDRIG SÄKRARE
ÄN DINA DÄCK!
Öppet vardagar
0700 - 1700
013-12 14 07

www.svenskakyrkan.se/
vretakloster
Tel 013-636 58

Gottorpsgatan 41, Tornby (bredvid Bauhaus) • www.pellesdack.se

EAST SWEDEN
DANCE ACADEMY
– ESDA

Välkommen till oss på
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kommer till Upplevelsedagen
och roar barn och vuxna med sitt
fantastiska scenframträdande!
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Dansar under Upplevelsedagen

!

Byggvaror • Fönster

Mer dans och träningsglädje åt alla!

Isolering • Färg

Dans ger glädje och energi! Alla kan dansa, röra sig till
musik. Oavsett om du har siktet inställt på att bli professionell dansare, hitta glädje i vardagsträningen eller bara
prova någonting nytt så ska det finnas möjlighet för alla.
East Sweden Dance Academy har som ambition att utöka utbudet lokalt, med en vision om att inkludera fler.
Carolina Dryselius, som har startat och driver verksamheten har som mål att utveckla/utöka utbudet av
dans i Linköping, göra dans och dansrelaterad träning
tillgänglig för fler i olika former: kurser, workshops, fitness, event mm. Vi har startat två ungdomsgrupper med sikte på show och tävling, Junior Mintz och Fizzy Pop
Crew, de deltar bland annat på Upplevelsedagen i Berg 15 juni. Det finns nybörjargrupper i dans och yoga, för
barn och ungdomar, dansworkshops för alla åldrar, fitnessklasser och gruppen Heart, med anpassat tempo och
innehåll speciellt för dig som vill men känner att du är för långt ifrån att våga gå till ett gym.
Välkommen att höra av dig till info@esda.seoch spana gärna in webbsidan esda.se. East Sweden Dance
Academy finns även på Facebook och Instagram, följ gärna!
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Trävaror • Dörrar

Bygg och virke
Gjutformsgatan 3, 590 74 Ljungsbro
013-601 30

www bergstra.se
23	
  

I år är Mojje Upplevelsedagens stora barnstjärna. Han kommer att sätta fart på
publiken och få den att skratta, sjunga och
dansa. Mojje är en känd profil från bland
annat TV och olika turnéer runt om i landet.
Med sitt spralliga sätt och sina roliga
sångtexter är han älskad av alla barn.
Mojje är uppvuxen utanför Varberg på Västkusten
men bor nu med sin familj på Gotland. Somrarna
tillbringar han ofta på olika spelningar runt om i landet
och i år är det Linköpings tur där vi hälsar Mojje
varmt välkommen till Bergs slussar.
Stor som liten - missa inte chansen att få uppleva en
rolig eftermiddag tillsammans med Mojje!

Vi hjälper er!
Vi hjälper er med synlighet i våra gratistidningar
Åtvidabergs,Gamleby och Kindaplatsen.

ÖPPETTIDER
Mån-Fre 7-21, Lör 7-20, Sönd 9-20

Vi hjälper er med tjänster inom grafisk design
Vi hjälper er med allt inom tryck
Offset, digitalt, screen

ner du..
Hos oss fin
ATG

pel
Svenska S
Keno
Lotto

MEDIA - DESIGN - TRYCK - EVENT
Vi finns på Spårgatan 11, Åtvidaberg
www.tryckomedia.se
tel: 0120 100 40 / 070 540 81 99

n

resa

NYBAKAT
Från egen ugn

Delikatessdisk

Post
d
DHL-ombu

Egen styckmästare
maler och styckar

Salladsbar
Plocka din egen sallad

Vi stödjer
Hjärtebarnsfonden och
är med och sponsrar
Upplevelsedagen
2019.

Mini

:
5
7
7

Ett litet äventyr
Vill du prova på hur det är att resa på Göta
kanal, och kanske slussa för första gången?
Miniresan är ett specialerbjudande som
går att boka under högsäsongen för fyra
speciellt utvalda sträckor, alla med sin
unika karaktär och charm. Förutom kanalresan ingår 3 gästhamnsnätter i biljetten.

tryckomedia
”Ortens bästa butik”
Välkomna

tur

ch re

tur o

www.gotakanal.se

Sommarensnyheter från Skaga!

Förläng sommaren
Värm poolen med
klimatsmart ärrvärme
tekniskaverken.se/pool

Progressiva glas och ytbehandling , från 2 495 kr
Kvalitetsleverantörer i samarbete: Glas från Essilor / Bågar från Skaga

Uno Perssons Ur & Optik Ljungsbro
Leg. optiker Uno Persson Ljungsbro tel. 013-660 20
Månd-Fred 9-18 • Lunchstängt 13.00-14.15

Kökskampanj!
Nu får du upp till 25% rabatt på

vitvaror vid köp av komplett kök.

UPPDATERA DITT KÖK

Telefon: 0494-221 00. E-post: info@kindagurka.se

HYR DINA
BYGGMASKINER!
Motala
Ringtrastvägen 11
0141-23 56 50

Norrköping
Fabriksgatan 27
011-13 71 00

Mjölby
Stridslyckegatan 3
0142-221 70

Delbetala ditt kök med Santander bank
Ex 100 000 kr i 36 mån
= 2800 kr / månad

Mån-Tors 10-18 Fre 10-17 Lör 10-13
koksbolaget.se

Väringagatan 7 Linköping

013 - 13 85 00

VÄLKOMMEN IN TILL OSS
OCH PRATA UTESPA!

Ramirent i Östergötland
Linköping
Norra Oskarsg. 41
013-28 97 20

Vi byter även dina slitna luckor eller
bänkskivor till nya fräscha.

Vi lever på nöjda kunder!

www.mve.se
0141-22 22 22 • 013-10 60 00

BAUHAUS Linköping
Östra Svedengatan 31
582 73 Linköping

Ett trasigt
barnhjärta
förändrar
livet för alla
runtför
omkring.
Ett
trasigt
barnhjärta
förändrar
livet
alla runt omkring.
Vi arbetar för att skapa en vardag för små svaga hjärtan
Vi
arbetar för att skapa en vardag för små svaga hjärtan
och deras anhöriga. Stöd oss i arbetet med att få alla
och
derasatt
anhöriga.
oss i arbetet med att få alla
barnhjärtan
slå ett slag Stöd
till.
Swisha ett bidrag
till 9005877.
barnhjärtan
att slå
ett slag till.

Swisha ett bidrag till 9005877.

Ett trasigt barnhjärta förändrar livet för alla runt omkring.
Vi arbetar för att skapa en vardag för små svaga hjärtan
och deras anhöriga. Stöd oss i arbetet med att få alla
barnhjärtan att slå ett slag till.

Swisha ett bidrag till 9005877.

hjartebarnsfonden.se

MILK

MILK

Min
dotter
Min
dotter
vill
bli
Min
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lärare om hon
stor.
blir stor.
vill bli blir
lärare om hon
blir stor.

