
ÄIF´s kuponghäfte - fyllt av fina erbjudanden
Pris 150 kr



Detta häfte säljs till förmån för Älmhults IF. 
Alla intäkter går oavkortat till 

föreningens ungdomsverksamhet

Tack för att du stödjer oss!



ÄIF kuponghäfte - Kupongen är giltig t.o.m. 2020-09-30

ENTRÉBILJETT
ÄLMHULTS IF

Entrébiljetten gäller för Älmhults IF hemmamatcher, 
även till eventuella kvalmatcher 



Handelsplats Älmhult är ett samarbete mellan butiker i 
Svensk Handel Älmhult, Fastighetsägarna, Älmhults 

Kommun, Växande Älmhult, Företagarna, restauranger m.fl. 
Nästan alla butiker i Älmhult är medlemmar och även en 

del restauranger. Där gäller gemensamma presentkort och 
många aktiviteter och kampanjer görs tillsammans. 

Målsättningen är att utveckla Älmhult och dess centrum i 
positiv anda så det gynnar handeln, andra näringsidkare  
och Älmhults befolkning. Läs gärna mer på vår hemsida 

www.handelsplatsalmhult.se
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ENTRÉBILJETT
ÄLMHULTS IF

Entrébiljetten gäller för Älmhults IF hemmamatcher, 
även till eventuella kvalmatcher 



Handelsplats Älmhult är ett samarbete mellan butiker i 
Svensk Handel Älmhult, Fastighetsägarna, Älmhults 

Kommun, Växande Älmhult, Företagarna, restauranger m.fl. 
Nästan alla butiker i Älmhult är medlemmar och även en 

del restauranger. Där gäller gemensamma presentkort och 
många aktiviteter och kampanjer görs tillsammans. 

Målsättningen är att utveckla Älmhult och dess centrum i 
positiv anda så det gynnar handeln, andra näringsidkare  
och Älmhults befolkning. Läs gärna mer på vår hemsida 
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20% Rabatt på 
massor av 

begagnade Vinyl 
& CD-skivor

Denna kupong ger 20% Rabatt 
på alla begagnade Vinyl och 
CD-skivor med ordinarie pris 
under 100 kr. Rabatten gäller 

hur många skivor som helst vid 
ett tillfälle. 

Vi har runt 20.000 olika Lp´s, 
singlar & CD´s i detta pris-

segmentet att välja på.

www.hotstuff.se



Södra sveriges största skivbutik.
Vi har har runt 50.000 olika Lp´s, singlar & Cd´s i lager.
30.000 hittar du i vår webbutik. Resten finns bara i vår

lagerbutik på Torngatan 4-18.
Alla musikstilar, nytt & begagnat, fynd & riktiga rariteter.

Skivor köpes och säljes. Tel. 0476-10449

www.hotstuff.se
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Holmbergs Hörna
www.hmode.se        Norra Esplanaden 2,  ÄLMHULT        0476-101 25

200kr rabatt 
på ett par skor

till ord.pris



Din skobutik i Älmhult Centrum

Hos oss får Du råd! 
- kom in till oss och få skovårdstips till dina favoritskor!

Följ oss på Facebook & Instagram
@scorettalmhult

www.hmode.se



ÄIF kuponghäfte - Kupongen är giltig t.o.m. 2020-09-30

200kr rabatt 
när du köper ett par jeans

till ord.pris

ÄLMHULT 
shop.hmode.se       @jeansbolagetalmhult    www.hmode.se

Alltid fri uppläggning när du köper jeans hos oss! 



Din märkesbutik i Älmhult Centrum!

Vi har jeans från välkända varumärken som Levi ́s, Lee,
Replay, Diesel, G-star & Tiger of Sweden.

Alltid fri uppläggning vid köp av jeans!
Prova jeans & spegla dig i vår unika ”BACK MIRROR”

Följ oss på Facebook & Instagram 
@jeansbolagetalmhult

shop.hmode.se
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Holmbergs Hörna

200kr rabatt 
på en skjorta

till ord.pris

Oscar of Sweden & Matinique

Holmbergs Hörna
www.shop.hmode.se      Norra Esplanaden 2,  ÄLMHULT      0476-101 25



Hos oss får du Råd! 

Kläder för den moderna mannen till vardag och fest. 
Välkända varumärken SIR of Sweden, Matinique,
Oscar of Sweden, Bison, Selected Homme mfl.
Delar av sortimentet hittar du på shop.hmode.se

Följ oss på Facebook & Instagram
@hmode1939

www.hmode.se
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Ajajaj
- Passar dina ringar 

dej inte längre?

Det är vanligt att fingrar ändrar 
sej över tid- se till så att dina 

ringar sitter bekvämt och är rätt 
storlek. 

Denna kupong ger dej 20% rabatt 
på storleksändring av ringar.

www.blomqvistguld.se



Blomqvist Guld är en väl etablerad guldsmedsaffär som 
funnits på orten sedan 1931. Drivs nu i fjärde generation 

med brett sortiment och personlig service. Hos oss hittar du 
utvalda smycken i guld, silver, stål, läder och pärlor. Vi har 

även dop presenter och matbestick och ombesörjer 
reparationer, värderingar och omarbetningar. Välkommen in!

www.blomqvistguld.se
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Gratis valfri dryck
När du laddar ett Kagankort med minst 200kr bjuder vi dig på 
en valfri varm eller kall dryck. Med Kagankortet har du alltid 

10% rabatt på alla drycker du köper hos oss!



Du använder väl

Älmhultsappen
Now with Älmhult´s official

event calendar

handelsplatsalmhult.se

Älmhultsapp is owned and operated by Handelsplats Älmhult and is free to 
download from the App store and Google Play. In the app you will find:

• Älmhult’s official event calendar with all culture, sports, cinema and more
  events. If you would like to add your own event, please mail it to:
  evenemang@almhult.se
• Information about all our 50+ member stores and a number of restaurants,
  banks etc. in Älmhult. Find opening hours, addresses etc. 
• You can follow some shops, see today’s lunch menu in some restaurants,   
  view offers and get news about events in Älmhult.
• Easily store your vouchers in your mobile and many other offers from 
  various stores.
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SNACKBOX
PÅ KÖPET!

Köp ett valfritt Meal och få en liten snack box på köpet! Värde 29kr. 
Gäller ej Fun box, kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Gäller mot inlämnande av denna kupong. 



Sibylla Restaurang med Drive In! 
Öppet alla dagar 10-22. 

Beläget på Älmhults Handelsplats bredvid IKEA. 
Ladda ned Sibylla Appen för fina erbjudanden!

 www.sibylla.se
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Handla för 500kr 
få 100 kr rabatt 
eller handla för 

1000kr få 
200kr rabatt

Går ej kombinera med 
andra erbjudanden.

www.trendhouse.se



Trend House finns på flera orter. 
Värnamo, Älmhult, Växjö och Falkenberg. 

Du kan alltid handla hos oss dygnet runt på 
www.trendhouse.se 

Välkommen!



ÄIF kuponghäfte - Kupongen är giltig t.o.m. 2020-09-30

15% rabatt 
på ett helt köp (ord.pris)

Din lokala hälsokostbutik Life har vi allt man kan tänkas behöva 
för att boosta, hålla sig rörlig och vara så aktiv som man önskar. 

Välkommen! 

Life Älmhult



Life Älmhult
Telefon 0476-100 27

Norra Esplanaden 12, 343 30 Älmhult

Öppettider
Vardagar 10:00-18:00
Lördagar 10:00-14:00
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Skjorterbjudande

Olofssons Kläder
100kr rabatt på valfri skjorta från Seidensticker.



Din herraffär som erbjuder kläder från
välkända märke som Seidemsricker skjortor, 

Sunwill byxan, Canson jackor,
Erla Of sweden jackor, byxor, kavajer, 

kostymer och skjortor.

Även i större storlekar.

Olofssons Kläder
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20% på 
valfri krukväxt

Valfri krukväxt blommande 
eller grön, GÄLLER ENDAST 

INOMHUSVÄXTER.
Obs på ord. pris.

ÄLMHULT
0476-102 46

Ord öppettider:
Vard 9-18, lörd 9-14



Välkommen till din 
centrala blomsteraffär

med många års erfarenhet 
av blommor och floristik.

ÄLMHULT
0476-102 46

Ord öppettider:
Vard 9-18, lörd 9-14
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20% på 
valfri Bukett

Varför inte 
en härlig bukett

20% mot kupong

ÄLMHULT
0476-102 46

Ord öppettider:
Vard 9-18, lörd 9-14



Välkommen till din 
centrala blomsteraffär

med många års erfarenhet 
av blommor och floristik.

ÄLMHULT
0476-102 46

Ord öppettider:
Vard 9-18, lörd 9-14
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20% på Ljus 
och Servetter

Välj på fina ljus från Ester 
och Erik eller Rustic ljus
Servetter från Edelweiss 
med varierande mönster

ÄLMHULT
0476-102 46

Ord öppettider:
Vard 9-18, lörd 9-14



Välkommen till din 
centrala blomsteraffär

med många års erfarenhet 
av blommor och floristik.

ÄLMHULT
0476-102 46

Ord öppettider:
Vard 9-18, lörd 9-14
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20% På 1 helt köp
20% Rabatt på ett helt köp, 

gäller ej redan nedsatta varor eller presentkort.

VÄLKOMNA



Här hittar ni ett brett sortiment av bla partyartiklar som 
ballonger mm. Delikatesser,kaffe, te, presenter, kort, 

heminredning mm.

Norra Torggatan 9
Älmhult

0476-15340
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50% rabatt på en biltvätt!
Denna kupong ger dig 50% rabatt på en biltvätt i maskin på Göinge Bil i 

Älmhult. Lös in kupongen i vår kundservice när du ska tvätta 
(öppet vardagar kl 7-17). Välkommen!



Du använder väl

Älmhultsappen
Nu med Älmhults officiella

evenemangskalender

handelsplatsalmhult.se

Älmhultsappen ägs och drivs av Handelsplats Älmhult och är gratis att 
ladda ned från App store och Google Play. I appen hittar du: 

• Älmhults officiella evenemangskalender med alla kultur, sport, bio mm     
  -händelser. Vill du rapportera in ett evenemang så gör du det via mail till: 
  evenemang@almhult.se
• Information om alla våra 50+ medlemsbutiker och ett antal, restauranger, 
  banker mm i Älmhult. Hitta öppentider, adresser mm
• Du kan följa vissa butiker, se dagens lunch i vissa restauranger, få 
  erbjudande via pushnotiser och nyheter om event i Älmhult.
• Enkelt ha dina kuponger tillgängliga i mobilen. Både detta häfte, men även 
  många andra erbjudanden från olika butiker.
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20 procent rabatt på 
brasserie goaroije. 
Gäller endast mat, 

ej alkohol
Denna kupong ger dig 20 procent 
rabatt i samband med middag på 

brasseriet för två personer. 
Gäller endast mat, ej dryck och 
alkohol. Unna er en helkväll på 

brasseriet med en vän och låt oss 
få ta hand om er.



Du använder väl

Älmhultsappen
Now with Älmhult´s official

event calendar

handelsplatsalmhult.se

Älmhultsapp is owned and operated by Handelsplats Älmhult and is free to 
download from the App store and Google Play. In the app you will find:

• Älmhult’s official event calendar with all culture, sports, cinema and more
  events. If you would like to add your own event, please mail it to:
  evenemang@almhult.se
• Information about all our 50+ member stores and a number of restaurants,
  banks etc. in Älmhult. Find opening hours, addresses etc. 
• You can follow some shops, see today’s lunch menu in some restaurants,   
  view offers and get news about events in Älmhult.
• Easily store your vouchers in your mobile and many other offers from 
  various stores.
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400:- Rabatt
Soul Loop headset on-ear

Ord.Pris: 499:-
Nu endast 99:-

 



Vår butik erbjuder det mesta inom 
mobiltelefoni/datorer/Hemelektronik/tillbehör/kontorsmaterial 

från mängder av tillverkare.

Vi har även en egen verkstad för 
datorer/telefoner/surfplattor/skrivare m.m

35år i branschen – Er trygghet

Delta Data
Danska Vägen 5

Älmhult
0476-16544
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FRI TRÄNING
Prova två veckors kostnadsfritt  

gästmedlemskap hos wellness och få 
ett PT-tillfälle gratis!

Välkomna in så berättar vi mer, 
eller ring 0476-702700.

FRI TRÄNING
Prova två veckors kostnadsfritt  

gästmedlemskap hos wellness och få 
ett PT-tillfälle gratis!

Välkomna in så berättar vi mer, 
eller ring 0476-702700.



Du använder väl

Älmhultsappen
Nu med Älmhults officiella

evenemangskalender

handelsplatsalmhult.se

Älmhultsappen ägs och drivs av Handelsplats Älmhult och är gratis att 
ladda ned från App store och Google Play. I appen hittar du: 

• Älmhults officiella evenemangskalender med alla kultur, sport, bio mm     
  -händelser. Vill du rapportera in ett evenemang så gör du det via mail till: 
  evenemang@almhult.se
• Information om alla våra 50+ medlemsbutiker och ett antal, restauranger, 
  banker mm i Älmhult. Hitta öppentider, adresser mm
• Du kan följa vissa butiker, se dagens lunch i vissa restauranger, få 
  erbjudande via pushnotiser och nyheter om event i Älmhult.
• Enkelt ha dina kuponger tillgängliga i mobilen. Både detta häfte, men även 
  många andra erbjudanden från olika butiker.
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50% på valfri tårta 
ifrån vårt bageri!
Ombyggnaden hos oss 
på ICA Maxi Älmhult är i 

full gång! Några av- 
delningar börjar bli klara, 
bland annat vårt bageri 
där vi nu har utökat vårt 
sortiment med flera god-
saker! Denna kupong ger 
dig 50% rabatt på valfri 
tårta ifrån vårt bageri.



Du använder väl

Älmhultsappen
Now with Älmhult´s official

event calendar

handelsplatsalmhult.se

Älmhultsapp is owned and operated by Handelsplats Älmhult and is free to 
download from the App store and Google Play. In the app you will find:

• Älmhult’s official event calendar with all culture, sports, cinema and more
  events. If you would like to add your own event, please mail it to:
  evenemang@almhult.se
• Information about all our 50+ member stores and a number of restaurants,
  banks etc. in Älmhult. Find opening hours, addresses etc. 
• You can follow some shops, see today’s lunch menu in some restaurants,   
  view offers and get news about events in Älmhult.
• Easily store your vouchers in your mobile and many other offers from 
  various stores.
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30% på ett helt köp! 
Vi hjälper dig att uppdatera din 
vårgarderob, dessutom till en 
galet bra rabatt. 30% rabatt 
på ett helt köp. Gäller EJ i 

samband med andra 
erbjudanden, rabatter, reor... 

Butiken är fylld med härligt 
mode, här finns något för alla. 

Välkommen! 



Langes är butiken som ligger mitt i vackraste, djupaste 
Småland. Här hittar du kläder för den modemedvetna 
mannen och kvinnan för alla olika tillfällen. Hos oss är 

kunden i fokus och vi säljer med hjärtat. 

På Langes är det alltid något på gång, allt ifrån Kundkvällar, 
Afternoon Tea, Personalshopping, Frukostmingel, 

Kändiskvällar, Trendspaningar, Kafferep, Glöggmingel osv. 
Kom in till oss, vi finns här för just dig.
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Dataväska 
spara 300:-

Ryggsäck till datorn m.m

Ord.Pris: 399:-
Nu endast 99:-

 



Vår butik erbjuder det mesta inom 
mobiltelefoni/datorer/Hemelektronik/tillbehör/kontorsmaterial 

från mängder av tillverkare.

Vi har även en egen verkstad för 
datorer/telefoner/surfplattor/skrivare m.m

35år i branschen – Er trygghet

Delta Data
Danska Vägen 5

Älmhult
0476-16544
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Gräsmattegödsel 25 kg 
till superpris!

Köp 25 kg gräsmattegödsel 
N-P-K 21-4-7.

Mot uppvisande av denna kupong 
betalar ni enbart 199 kr 

mot 329 kr ordinarie pris.



Hos oss på Carl Nilsson AB hittar du produkter till bland 
annat djur, trädgård, lantbruk och skogsbruk.

Vi säljer stängsel, foder, stalltillbehör, gräsklippare,
Trädgårdsredskap, jord- och skogsbruksmaskiner mm.

Vi har serviceverkstäder för både stora och små maskiner.
Du hittar och på Bäckgatan 26 i Älmhult.
Öppettider vardagar i butiken: 8.00-17.00
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Extra nyckel 20% rabatt

20% rabatt vid ett köp 
av nyckelkopia 

Gäller vanliga Assa 560, 760 , 
bil & hänglås ämne. 

Vid ett köptillfället & 
hur många kopior man vill



Din lokala järnhandel 
Verktyg ,trädgård stegar färg & kakel båttillbehör 

och mycket mer. 13000 olika artiklar på lager 
Öppettider finns i Älmhultsappen 

www.btjarn.se
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Halva priset på Speedlink Gaming 
Halva priset på Speedlink gaming tangentbord och möss

Värde upp till 264:-
Gäller endast lagervaror



Vår butik erbjuder det mesta inom 
mobiltelefoni/datorer/Hemelektronik/tillbehör/kontorsmaterial 

från mängder av tillverkare.

Vi har även en egen verkstad för 
datorer/telefoner/surfplattor/skrivare m.m

35år i branschen – Er trygghet

Delta Data
Danska Vägen 5

Älmhult
0476-16544
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10% Rabatt på ett inköp i butiken
Kupongen gäller för inköp av en valfri vara i butiken. 

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.



Handelsplats Älmhult är ett samarbete mellan butiker i 
Svensk Handel Älmhult, Fastighetsägarna, Älmhults 

Kommun, Växande Älmhult, Företagarna, restauranger m.fl. 
Nästan alla butiker i Älmhult är medlemmar och även en 

del restauranger. Där gäller gemensamma presentkort och 
många aktiviteter och kampanjer görs tillsammans. 

Målsättningen är att utveckla Älmhult och dess centrum i 
positiv anda så det gynnar handeln, andra näringsidkare  
och Älmhults befolkning. Läs gärna mer på vår hemsida 

www.handelsplatsalmhult.se
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10% på ett lunchhäfte
Köp ett lunchhäfte med 10 lunch 

för ordinarie pris 730kr och få 10%.

Detta erbjudande kan inte kombineras 
med andra erbjudande.



PA Restaurang Catering Event är vårt 
nya varumärke men vi står för samma goda kvalité, 

service och begivenhet som tidigare.
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Köp 2 lunch betala för en
Ta med en vän på lunch så bjuder vi på den ena lunchen!

Detta gäller dagens lunch med ett värde på 78 kr
Kan ej kombineras med kupong eller andra erbjudande.



PA Restaurang Catering Event är vårt 
nya varumärke men vi står för samma goda kvalité, 

service och begivenhet som tidigare.
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20% Rabatt på valfri vara
20% Rabatt på valfri vara

(gäller ej redan nedsatta priser, ej foder och endast lagervara)



Du hittar oss på Torngatan 4B i Älmhult och här erbjuder vi 
ett brett sortiment av blommor och växter för din trädgård, 

andra trädgårdsartiklar samt kvalitativt djurfoder från välkända 
märken till både hund, katt och gnagare. 

Låt oss vara ditt självklara val när det kommer till att ta hand 
om både din trädgård och ditt husdjur.
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20% rabatt på Picknick korg 
Denna kupong ger 20% rabatt på alla 

picknick korgar från Café Muff i Älmhult. 
Beställ korgen i förväg - till 2 personer, 

familjen av 4 eller valfri storlek. Varje korg 
innehåller fräscha sallader, mättande 

mackor, hembakad Muffcake och drycker.

Njut av sommaren i naturen. 
Vi rekommenderar gärna våra bästa tips till 
utflyktsmål, vandringsleder och cykelturer. 

Maten är redan klar!

Normal pris utan rabatt: korg till 2 personer 
300:-, familjekorg till 4 personer 550:-

Beställ via muffalmhult@gmail.com



Muff är en kulturell och kulinarisk mötesplats för alla. 
På Café Muff serveras växtbaserad, hemlagad mat, sådant 
som vi själva äter och må bra av. Vi samarbetar gärna med 
lokala aktörer, handlar ekologiskt och anpassar menyn efter 
de svenska säsongerna. Viktigast av allt vi lagar mat med 

kärlek.
Muff vill inspirera och inspireras
Muff vill integrera och integreras

Muff vill sprida och spridas
Café Muff, Köpmangatan 19, Älmhult 
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40% på valfri vara av vårt egna sortiment 
”Hjärtats och Apolosophy”

Denna kupong ger 40% rabatt på en valfri vara ur vårt sortiment med 
egna märkesvaror, ”Hjärtats och Apolosophy”.

Välj mellan ansiktsvård, kosmetik, hud och hårvård, vitaminer, 
tandborstar m.m. Gäller vid ett tillfälle.



Handelsplats Älmhult är ett samarbete mellan butiker i 
Svensk Handel Älmhult, Fastighetsägarna, Älmhults 

Kommun, Växande Älmhult, Företagarna, restauranger m.fl. 
Nästan alla butiker i Älmhult är medlemmar och även en 

del restauranger. Där gäller gemensamma presentkort och 
många aktiviteter och kampanjer görs tillsammans. 

Målsättningen är att utveckla Älmhult och dess centrum i 
positiv anda så det gynnar handeln, andra näringsidkare  
och Älmhults befolkning. Läs gärna mer på vår hemsida 

www.handelsplatsalmhult.se


