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Gott Nytt År!

Tack för det gångna året!

Susann Pettersson



Välj din julklapp i en av butikerna på Handelsplats Älmhult

Brasserie Goaroije
Middag
Kom två och ät, betala för en. 
Boka bord: 
www.brasseriegoaroije.se
(Gäller ej dryck och alkohol)

En Skaplig Butik
Kreativt måleriset 
Sex tuber akrylfärg (20 ml) i  
primärfärger av toppkvalitet och 
en dukpannå på träfiberplatta, 
27x35cm. Perfekt för den som är 
kreativ eller som alltid har velat 
testa, börja måla nu!

BT Järn
Stekpanna 28 cm
Stekpannan Nordic Profi 
i rostfritt stål med PFOA-
fri nonstick-beläggning 
och en aluminiumkärna 
för jämn värmespridning.

Café Kagan
Tårta
Valfri 6-portioners tårta ur 
vårt sortiment. Beställning 
görs två dagar i förväg. 

Delta Data AB
Mobil & Dator-tillbehör 
Hörlur/headset,  
tangentbord med mera till  
mobilen/plattan eller datorn.  
Kolla vårt julklappsbord  
för olika modeller.

Anemonen
Orkidé
En flerstänglad orkidé 
i valfri färg.

Apotek Hjärtat
Lyxpaket
Ett lyxigt paket med duschkräm och 
bodylotion från märket KOLAI, till-
sammans med en god påse choklad-
mandlar och en påse saffran för nåt 
gott att baka själv till Jul.

Blackbird Burgers & Bar 
Hamburgermeny för två
Ta med dig någon och ät våra 
hamburgermenyer. Gäller alla  
våra 2x80 grams inkl. vegan och 
kyckling. Dryck ingår ej.
Gäller ej avhämtning.

Carl Nilssons
2 par ullstrumpor 
Det finns många att välja på från 
finstrumpor i merinoull (både 
barn och vuxna) till rejäla  
raggsockor.

A&O Lunch och Fest
Smörgåstårta 
Vår hemmagjorda smörgåstårta 
4-6 personer. Välj mellan räkor,  
ost och skinka eller ost, skinka  
& rostbiff. Beställ två dagar  
innan avhämtning.

Animalix
Hund eller kattpaket!
Till hund: Monster torrfoder 2 kg med hög kötthalt, 
tandstenskontroll och god maghälsa + 5 burkar blöt-
mat á 400 g. Finns i flera sorter både spannmålsfritt 
och glutenfritt. Till katt: Monster kattsand Flower 
Power 10 kg + 12 burkar blötmat á 100 g singel- 
protein och glutenfri. Finns i flera sorter.

Blomqvist Guld
Smycken
Välj mellan halsband eller  
armband i några utvalda  
modeller i stål/guldpläterat stål/ 
silver/läder. Välkomna in!



IKEA Hotell
Smålandstapas med köttbullar
Smålandstapas till förrätt och  
IKEA Hotells klassiska köttbullar 
som varmrätt för en person.
Bordsbokning: 0476-64 12 00

Long Hwa
Restaurangmiddag eller Take away 
Kom två och ät, betala för en.  
Gäller all mat. Ej dryck.
eller
Två varmrätter på take away-meny.  
Valfri rätt Nr 1 till Nr 47 se 
www.longhwa.se

Jeansbolaget
Jeans
Kille och tjej, 24-40 tum.  
Flera olika modeller i nyanser 
av blått och svart. 
Fri uppläggning!

Kyrkbackens Handelsträdgård
Eldvakt
Lys upp och förläng kvällarna året  
runt med denna mysiga eldvakt  
från Eldgarden.

Life
Ullvantar och bambustrumpor 
Glöm frusna fingrar. Sköna vantar av 100 % 
merinoull håller dig varm i alla väder. Certifie-
rat av Woolmark med höga krav på miljö och 
hälsa. Färg: natur, grå eller svart. Storlek: S, M 
och L. Bambustrumpor ”one size” är naturvänliga, har 
bra passform och absorberar fukt bättre än bomull.

Elme Färgland
0,75 liter färg
Lady Supreme Finish ger en  
suverän finish och extrem  
slitstyrka på detaljer som möbler, 
dörrar och lister. 0,75 liter räcker 
till 6-8 kvm.

H Mode
Stickad tröja
Stickad tröja i 100% ekologisk 
bomull. Flera olika färger.
Storlek S - XXL

Hot Stuff
5 Lp´s från vår avdelning ”Billigt & Bra” 
50-80-talsplattor 
Välj efter egen smak fem begagnade Lp´s i bra skick 
ur vår avdelning Billigt & Bra med klassiska pop- och 
rockplattor från 50-talet och framåt. Minst 300 titlar 
att välja på. Välkommen till Södra Sveriges största skiv-
butik med mer än 50.000 titlar i sortimentet. 

Langes
Personlig shopping 
Boka in en exklusiv timmes PERSONLIG  
SHOPPING med Jennie Lange. 20% på  
ett helt köp, samt en gåva utvald till dig.  
Få tips, råd och trendspaning och njut av  
egentiden. Dessutom bjuder vi på antingen gofika eller 
lite bubbel o snacks. Boka på tfn 0768-79 81 21.

Fanhultstvätten
Handduksset
Frotte-handduks-set  
Queen Anne i bomull med  
mycket bra uppsugnings-
förmåga. Stort urval av färger. Vikt 420 g/m2.  
Kit om 2 st 50x70 cm, och 2 st 65x130. 

Golfkrogen
En lunch för två
2 valfria luncher välj mellan 
husman, veckans eller golfbur-
garen. Serveras i en fantastisk 
miljö ute vid golfbanan i Äskya 
vardagar, kl. 11.30 till 14.00.

Iittala Outlet
Wokpanna
Fiskars Hybrid Wok 28 cm,  
Utformad för att fungera på  
alla spishällar. Slitstarkt rostfritt stål för vardagsmat-
lagning. Tål maskindisk och ugnssäker upp till 240 °C. 
En riktig vardagshjälte!



Sibylla
3-rättersmeny på Sibylla 
(Gäller för 2 personer)
Inklusive:
- Valfri Sideorder  
- Valfritt meal 
- Valfri mjukglass

Smaelta
Glasstjärnor 2 st
Stjärnor i glas tillverkade av  
återvunnet fönsterglas. Storlek 
cirka 15 cm. Tål utomhusväder.  
Tillverkade i Älmhult. Levereras  
i presentförpackning.

Trendhouse
Tröja
Herr: 2-pack T-Shirts.  
Finns i storlek S-XXL.  
Finns i olika färger.
Dam: Stickad tröja i storlek 
XS-XL. Finns i olika färger.

Mix Prylhuset
Hinzaväska
Svensktillverkad Hinzaväska i  
polyetenplast som är återvinnings-
bar eller en ekologiskt gjord av 
sockerrör. Finns i 2 storlekar och 
massor av färger. Passar till det mesta, handla med, 
matlådan, stranden, garnet med mera. 

Olofssons Kläder
Skjorta
Skjorta från 
Erla of Sweden
Enfärgad eller mönstrad. 
Storlek: M-5XL

PA Restaurang & Catering
Ostbricka 
1 st ostbricka för cirka 4 personer 
med trevliga ostar, vindruvor, kex, 
hembakat fröknäcke och hemakat 
bröd. För avhämtning på Slima 
Restaurang, Skånevägen 28.  
Beställ minst 3 arbetsdagar före.

Älmhults Fröhandel
MICROLEAF – Hemmaodling
Odla gröna blad inomhus året om.  
”cut-and-come-again” = Efter skörd 
växer nya blad ut igen. En box för 
odling, 3 st microleaf fröpåsar och 
Kravmärkt blomjord 15 liter.

Maxi ICA Stormarknad Älmhult
Plankstekbräda 2-pack
Plankstekbräda 32x17cm.  
Bokträ med korkunderlägg.  
FSC-märkt 

Muff
BRUNCH or LUNCH  for 2!
Kom till oss och ät en vegansk 
brunch eller lunch för två 
personer.

Scorett Älmhult
Skovårds-kit
4 valfria produkter från vår  
skovårdshylla. Vi hjälper dig att  
hitta rätt produkt till rätt sko.

Älmhultsappen
Ladda ned Älmhultsappen i din telefon. Den är gratis. Där hittar du alla butikerna med adress, öppettider med 
mera. Dessutom: Älmhults officiella evenemangskalender, erbjudanden, aktiviteter, restauranger med dagens lunch 
och a lá carte-menyer med mera. Butikernas kontaktuppgifter hittar du även på www.handelsplatsalmhult.se.

Din julklapp löser du in genom att visa din unika QR-kod för företaget  
där du hämtar julklappen. Du har fått din QR-kod i ett personligt mail  
från din arbetsgivare. Tänk på att det kan finnas risk för att en vara  
är tillfälligt slut eller blir helt slutsåld. Var ute i god tid om du vill  
vara säker på att få den till en viss tidpunkt. Produktbilder försöker  
illustrera julklappen som beskrivs i texten. Ibland ser de inte exakt  
ut som på bilden.

Hämta ut 
din julklapp  
senast den  
31 januari 

2022. 


