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TRAPPCENTRUM
en del av Villasnickerier

®

Vi kan trappor!
Välkommen till monter 84 och prata 
trappor med oss. Byte av befintlig
trappa, trappa till ditt nya hus eller 
renovering av din gamla. Vi har 
levererat och monterat snickerier
och trappor i snart 40 år så vi vågar 
säga det; Vi kan trappor!

Besök oss i montern eller i vår butik.

Välkommen!
TrappCentrum / Villasnickerier

TrappCentrum/Villasnickerier, Södra Stockholm
telefon: 08-715 30 32 | www.villasnickerier.se

Garditude of  Sweden AB
www.gardenattitude.se

Monter 17, Nyköpings Bomässa 17/18 mars

Design för dig!
Staket, räcken, grindar, vind/insynsskydd 

och spaljéer med inbyggd belysning.
För altanen, poolen, uteplatsen, entrén, 

trädgården, eller som inredning

Webb
Facebook

Garden Attitude

Monter T17, Nyköpings Bomässa 17/18 mars

Vårkänslorna spirar och mässan återkommer som fl yttfåglarna
ANNONS FRÅN PR & MEDIA LEASING AB

Mars närmar sig sitt slut, våren är i antågande och mässan återkommer i stor 
stil i helgen. Utbudet är större än någonsin med rekord i antal utställare och 
ett grymt program som torde kunna attrahera.
Över 190 utställare inom temana 
Boende, Trädgård, Mat & Hälsa hu-
serar i Multihallen, Hockeyhallen 
och Entréhallen på Rosvalla. Här 
fi nns det mesta för de fl esta som 
är intresserade av sitt boende, tex 
hus, kök, bad, pooler, värmelös-
ningar, isolering, inredning, träd-
gårdsattiraljer och mycket mer.

Tidig vår
Till skillnad från de senaste två 
åren verkar våren vara på gång 
lagom till mässan. Våren är ju 
stora fi xartiden för många. Utöver 
båtar som ska i sjön och däck 
som skall bytas så är det läge att 
uppgradera sitt boende när vi går 
mot ljusare tider. Städa bort det 
gamla – in med det nya. Ljust och 
fräscht, grönt är skönt. Dags att 
investera i ett nytt kök, plantera 
nya växter i trädgården, lägga lite 
sten eller varför inte bara måla en 
fondvägg?

Målarmästarna 
Imponeras av unga målare som 
tävlar i regionsfi nalen i SM i Må-
leri under mässan. Årets tema är 
musik och deltagarna skall tolka 
uppgifterna fritt utifrån sig själva.  
Det blir en fartfylld tävling där 
både precision, teknik, inlevelse 
och fart premieras.  Regionens 
vinnare koras på söndag efter sex 
olika delmoment. 

Brett program
Utöver målerishowen som pågår 
hela helgen fi nns det en hel del 

att titta på och lyssna till. Kalle 
Moraeus behöver inte någon 
närmare presentation och knap-
past heller Bosse Rappne. Inte lika 
känd, men minst lika kunnig är 
ekonomiexperten Annika Creut-
zer som delar med sig av sina 
bästa tips kring privatekonomi. 
För de mindre besökarna fi nns 
Mojje på plats under söndagen.   
Så låt vårkänslorna spira, låt mäss-
san inspirera! Vi ses på Rosvalla i 
helgen! Maria & Hasse, PR & Media
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BESÖK OSS I MONTER 62 PÅ MÄSSAN!
LÄGENHETER MED SMÅSTADSKÄNSLA!
BRF BLÄCKHORNET, NYKÖPING

Vid förrådsvägen-Domänvägen bygger vi 
mysiga tvåor till rymliga femmor, alla med 
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LÄS MER PÅ PEABBOSTAD.SE
Försäljning pågår, kontakta:
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BO MED HAVET SOM GRANNE!
KV RACKETEN, STRANDÄNGEN,
NYKÖPING

Vi fortsätter att bygga havsnära bostäder 
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LÄS MER PÅ PEABBOSTAD.SE
Försäljning pågår, kontakta:
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UNIKT BOENDE PÅ HÖJDEN!
SILON, VÄSTRA SKEPPSBRON,
NYKÖPING
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LÄS MER PÅ PEABBOSTAD.SE
Försäljning pågår kontakta:
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NYKÖPING BAGAREGATAN 21. TEL 0155-20 95 80 WWW.SVENSKFAST.SE/NYKOPING

Besök oss i monter 48 och prata boende med våra mäklare. Boka en kostnadsfri
värdering av din bostad och få rabatt på kommande mäklararvode. Och var med i vår 

tävling med chans att vinna fina priser. Välkommen!

Flyttläge?

Hitta bostäder till 
salu nära den plats du 

befinner dig. Ladda ner
vår iPhone/iPad applikation 

Hitta Hem eller gå in på 
m.svenskfast.se

VÄLKOMMEN PÅ BOMÄSSAN I NYKÖPING DEN 17-18 MARS
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� Vi har flera lediga tomter till salu: naturskönt vid havet 
eller stadsnära intill strövområden. Kom till Nyköpings 
kommuns monter nr 28 så berättar vi mer.

� Uteplats, garage eller större hus. Vill du bygga nytt 
eller bygga till? Vi ger dig bygglovrådgivning på plats!

� Renhållningen ger dig praktiska råd 
hur du kan minska din avfallsmängd.

� Har du idéer om hur Nyköpings stadskärna kan bli bättre? 
Prata stadsutveckling med oss.

� Nyköping växer så det knakar och vi behöver fler kreativa
förskollärare! Anmäl ditt intresse i vår monter.

� Se älgar nära nära, upplev skärgården med turbåt, 
äventyrsvandra längs kusten eller åk linbana med barnen. 
Nyköpings Turistbyrå har bästa tipsen för allt du kan 
se och göra i vår och sommar.

Vårtecken i Nyköping!

Långväga, prisbelönta 
och uppfi nnande 
utställare i 
trädgårdshallen
Nyköpings Bomässa har vuxit till sig och attraherar nu även långväga 
utställare ifrån hela landet. Orten i sig är expansiv och publiken är intressant 
för företag även utanför regionen. Speciellt i Trädgårdshallen presenteras 
ett antal utställare utifrån som ställer ut i Nyköping för första gången.

Prisbelönt design
Det Falunbaserade företaget 
Garditude of Sweden står bakom 
varumärket Garden Attitude som 
prisats för sin innovativa design. 
Bla har Maria Jönssons spaljé 
Sprucken utsetts till Årets möns-
ter 2011 av Residence.  I moti-
veringen sägs det att designen 
är både utsökt och funktionell. 
Grundaren Magnus Johansson 
berättar att han startade så sent 
som 2010 men att resan varit lika 
snabb som fantastisk under dessa 
två år. 
- Satsningen på trädgård, utemiljö 
och inredning ligger så rätt i ti-
den.  Det tillsammans med vår ge-
nomtänkta design förklarar säkert 
vår framgång, säger Magnus.  

Spaljéerna eller skärmväggarna 
kännetecknas av mönster ifrån 
naturen som upprepar sig.  
De står också för god funktion 
som insynsskydd, lä och stäm-
ningsgivare.  De fi nns i olika 
höjder och kan placeras var som 

helst i trädgården, på balkongen 
eller på väggar. 

En egen uppfi nning
I 20 års tid har Jörgen Pihlblad 
sålt sin egen uppfi nning, Rättviks-
knuten, på olika mässor.  Det är 
en koppling som används för att 
sätta ihop enkla plaströr. De bildar 
tillsammans bågar som kan kläs 
med nät eller fi berduk. Konstruk-
tionen är enkel och de platsrör 
(16 mm VP-rör) som behövs fi nns 
på varje bygghandel oavsett 
kedja. 

- Det började med att en granne 
hade problem med att fåglar och 
rådjur förstörde hans trädgård. 
Jag försökte hitta på något för att 
stoppa dem. 

Och på den vägen är det.  20 år 
senare säljer Jörgen fortfarande 
sina kopplingar numera både på 
mässor och på webben.   
– Försäljningen ökar hela tiden. 
Trots att de håller nästa för bra. 

Det dyker upp folk på mässorna 
runt om i landet som berättar att 
de fortfarande har kvar samma 
kopplingar som de köpte på 
90-talet, berättar Jörgen med ett 
leende.

Fler tillresta utställare än nå-
gonsin tidigare
Företagen ovan är två från 
Dalarna som valt att ställa ut på 
Nyköpings Bomässa.  Rättviks-
knuten har varit med förr, men för 
Garden Attitude är det premiär 
i Nyköping. En annan som dyker 
upp för första gången är ett före-
tag söderifrån. 

Kullagården Växtstöd kommer 
ifrån Falköping i Västergötland. 
Det är också en uppfi nnare med 
egen design, precis som Garden 
Attitude och Rättviksknuten.  
Nyköping och mässan lockar allt-
så alltfl er att ställa ut och etablera 
sig på orten för nya kunder. 

ANNONS FRÅN PR & MEDIA LEASING AB

Vinterkampanj!

15900:-
GPE 200 takskjutport inkl. motor
och montage. Ord.ca.pris 16 900:-.

Allt ingår:
port, motor
& montage

www.garageportexperten.se

Priset gäller t.o.m 31/3 2012.

Finspång Tel: 0122-102 14
Nyköping Tel: 0155-21 40 40
Linköping Tel: 013-31 20 00

Sveriges mest 
valda portar!
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Ring 0155-40 04 09 eller besök www.veteranpoolen.se

Grattis alla trädgårdsägare! Vi
rensar ogräs och du njuter av
fågelsången.

Vi har en rad tjänster som vi kan locka dig med. Välj mellan 
gräsklippning, måla & tapetsera, bygga altan, mura, drä-
nera, rensa & plantera, klippa träd eller mixa och matcha
bland våra tjänster. Vi har inga startavgifter eller bindningstider. 

Besök oss i monter E:2
Mässpris på viltkött från
Öster Malmas egna viltslakteri. 

Tävla och vinn entrébiljetter till Öster Malmas
Wildlifepark som öppnar den 1 maj.

Öster Malma
slott & viltupplevelser

www.ostermalma.se

TÄVLA OCH VINN

ÖSTER MALMA WILDLIFE PARK

ENTRÉBILJETTER TILL

A different life style

Besök oss i monter 103. 
Under mässdagarna 

20% rabatt
på handfat, speglar och stenar.

www.qualityimport.se

Kolla alltid med oss!

www.fasab-portcenter.com

NY GARAGEPORT I VÅR?

0155-723 92

Välkommen att besöka monter 81

Vi timrar på beställning

Vi har dessutom
Virke Takpannor

Legohyvling/sågning

www.ollas.se

Industrivägen 8
795 32 RÄTTVIK

Tel 0248-366 000
e-post: info@ollas.se

Friggebodar • Förråd • Lekstugor • Jaktstugor • Uthus 
Fäbodar • Sandlådor • Portaler • Bänkar • Bord 

Möbler • Grovinredning till butiker

II III

Jennys Städtjänst

Besök mig 
i monter 6

Välkomna!
073-664 49 46

www.jennysstadtjanst.se

Hemstäd • Flyttstäd mm

din  hjälp i hemmet
städning matlagning fönsterputs trädgårdsskötsel etc

0155-45 10 10
BESÖK OSS I MONTER 35

På Bomässan fi nns något för alla!

ANNONS FRÅN PR & MEDIA LEASING AB
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UTSTÄLLARE MONTER HEMSIDA UTSTÄLLARE MONTER HEMSIDA UTSTÄLLARE MONTER HEMSIDA

4 Charity UF 25
A-Hus 89 www.a-hus.se
Aina Hansson, stickat 110 www.hantverksgruppensormland.se
Aktiespararna 52 www.aktiespararna.se
Aktiv Ortopedteknik E:19 www.aktivortopedteknik.se
Alf Hagberg Konsult 39
Allvärmeteknik 65 www.allvarmeteknik.se
Aloe Vera T:67 
Anderberg Media E:29 www.anderbergmedia.se 
Ann Pettersson 110 www.hantverksgruppensormland.se
Anna-Maija Sundström, textil 110 www.hantverksgruppensormland.se
Annas Keramik 110 www.annaskeramik.se
Ann-Louise Almberg Stickat 110 www.hantverksgruppensormland.se
Anticimex 34 www.anticimex.se
Arto Palo, silver 110 www.hantverksgruppensormland.se
Atillö Reklam 60 www.atillo.se

Bildproffsen 75 www.bildprofssen.com
Biodynamiska Föreningen T:31 www.biodynamisk.se
Björklidenhus 27 www.bjorklidenhus.se
Blodcentralen E:17 www.unilabs.se
Blomsterateljen T:38 
Bnano Scandinavia E:22 www.bnano.se
BoKlok Housing 79 www.skanska.se
Bokpiraten T:49 
Bordex 86 www.bordex.se
Brittmarie Hultgren, textil 110 www.hantverksgruppensormland.se
Bror-Eric Bergkvist 61 www.broreric.com 
Bryggeriets Kulturför. 93
Calmi Bergman Glas 110 www.hantverksgruppensormland.se
Cederman Wellness  E:14 www.herbashop.se
CMS Träning & Hälsa E:1 www.cms-traning-halsa.com 
Crawford Center 91 www.crawfordcenter.se

Cremab Isolering 71 www.cremab.se
Creoform 83 www.creoformkok.se
Daikin Värmepumpar 69 www.daikin.com
Doppio 98 www.partylite.se
EB Kök E:30 www.ebkok.se 
Ekolådan T:29 www.ekoladan.se
Eksjöhus 49 www.eksjohus.se
Engelbrekt Cholklad E:25 www.chokladsajten.com
ERA Bostadsmäklarna 50 www.erasweden.com
Essblands Trading T:6 www.essblads.se
Evas Delikatesser  E:25
Exceptional Home T:6 www.exceptionalhome.se
Fasab 81 www.fasab-portcenter.com
Feeling Wood 2 www.feelingwood.se
Fix Universal/La Stri T:54 www.fi x-universal.com
Folkpool T:14 www.folkpooljarna.se

Lördag 17 mars
TRÄDGÅRDSHALLEN
12.00  Ekologiskt, biodynamiskt och 
 oumbärliga bin – Lasse Helander,  
 Biodynamiska Föreningen
14.00 Ekologiskt blomsterbinderi med
 Patrik Björk från Malmköpings 
 Blomsterhandel

MULTIHALLEN
11.30 Det går fortfarande att energisäkra 
 huset - Alf Hagberg Konsult 
13.00 Kalle Moraeus 

UTSTÄLLARFÖRTECKNING PÅ NYKÖPINGS BOMÄSSA

PÅGÅENDE HELA HELGEN
Målarmästarna – regionsfi nal i SM i Måleri, monter 118 
Peabs Snickarboa: barnen bygger fågelholkar, monter 20 
Utlottning av pool hos J&F Fritid, monter T:59

PROGRAM
KALLE

MORAEUS
LÖRDAG
KL 13.00 BOSSE

RAPPNE
SÖNDAG
KL 13.00

Söndag 18 mars
TRÄDGÅRDSHALLEN
12.00 Ekologiskt, biodynamiskt och 
 oumbärliga bin – Lasse Helander, 
 Biodynamiska Föreningen
13.00 Bosse Rappne pratar trädgård och delar 
 med sig av sina bästa tips!
14.00 Ekologiskt blomsterbinderi, med Patrik 
 Björk från Malmköpings Blomsterhandel

MULTIHALLEN
11.30 Annika Creutzer, tipsar om 
 privatekonomi
12.30 Mojje underhåller stora 
 som små barn
13.30 Det går att fortfarande att 
 energisäkra huset - Alf 
 Hagberg Konsult

MOJJE
SÖNDAG
KL 12.30

E:31

E:30
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rob
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E:9 E:6

ENTRÉHALL

ENTRÉ

TILL
TRÄDGÅRDSTEMA

TILL
MULTIHALLEN
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T=trädgårdshallen, E=entréhallen, endast ett nummer=multihallen  
Med reservation för förändringar. 

UTSTÄLLARFÖRTECKNING PÅ NYKÖPINGS BOMÄSSA

MULTIHALLEN
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UTSTÄLLARE MONTER HEMSIDA UTSTÄLLARE MONTER HEMSIDA UTSTÄLLARE MONTER HEMSIDA

PR&media
L E A S I N G  A B

MULTIHALLEN

Folktandvården E:7 www.folktandvarden.se 
Fonus 9 www.fonus.se
Forex Bank 55 www.forex.se
FOS 32
Fritidstoa T:1 www.fritidstoa.se 
Fröer.nu T:24 www.froer.nu
Färghuset 16 www.modulenthus.se
För. Sörmlandsleden  E:10 www.sormlandsleden.se
Fötter, örter & rötter E:9 www.viio.se
G A Swedish Trading E:5 www.gatrade.com 
Garageportexperten Team Störe 5 www.garageportexperten.se
Garden Attitude T:17 www.gardenattitude.se
Grannsamverkan/Båtsamverkan 59 www.nykoping.se
Grönborgs Handelsträdgård T:18 
Grönklittsgruppen  www.gronklittsgruppen.se 
Gunnela Zätterström, textil 110 www.hantverksgruppensormland.se
Haddebo Gärdesgård T:43 www.haddebo.se
Hantverksgruppen Sörmland 110 www.hantverksgruppensormland.se
Hantverkshuset i Sandhem T:19 www.skinnolin.se
Helene Edling, fårskinn 110 www.hantverksgruppensormland.se
Heliumballonger 96 www.partylite.se
Hellmanska Gården 108 www.hellmanskagarden.se
Hem Ljuva Hem Trädgård T:61 www.plazapublishing.se
Hemvärnet E:31 www.hemvarnet.se
Herrgården i Ladan T:39 www.herrgardeniladan.se
Hjältevadshus 17 www.hjaltevadshus.se
HS Kollektion T:63 
Hälsinge Hjortron T:44 
Hälsoträdgården Lunden T:29 www.halsotradgardgarden.se
Härjedalskök 14 www.harjedalskok.se
Ingemar Månsson Hälsopr. E:18 
Inger Lundqvist, linne 110 www.hantverksgruppensormland.se
Ingrid Lidstrand Bruhn, keramik 110 www.hantverksgruppensormland.se
Invita Service  35 www.invitaservice.se
IoU Design T:2 www.ioudesign.se
Irene Thunberg, textil 110 www.hantverksgruppensormland.se
Itrim E:3 www.itrim.se
J&F Fritid T:59 www.jf-fritid.se
Janssons Bygg i Bettna  78 www.janssonsbyggibettna.se
Jennys Städtjänst 6 www.jannysstadtjanst.se
Jesper Eklund, glas 110 www.hantverksgruppensormland.se
JF Åkerberg & Son 58 www.akarberg-son.se
JH Friskvård T:52 
JMS Vattenrening 1 www.jms-vattenrening.se
Johans Trädgård o Anläggning T:37 www.johanstradgard.se 
Järna Trädgårdstjänst T:36 www.jarnatradgardstjanst.se
Kamin & Kakel 77 www.kaminkakel.se 
Kersti Jonsson, keramik 110 www.hantverksgruppensormland.se
KlurIQ Knep & Knåp 88 www.knepknap.com 
KOI Kitchen 7 www.koikitchen.se 
Kolmårdskök  22 www.kolmardskok.se

Krokstugans Lantliv & Trädgård T:39 www.lantlivet.nu
Kullagården T:5 www.kullagarden.net 
Lantmäteriet 53 www.lantmateriet.se
Lanttanten T:11 
Lasse Svarvare 95 www.lassesvarvare.se
Leena Möller, keramik 110 www.hantverksgruppensormland.se
Living and Room 11
Lotta Eklund, keramik 110 www.hantverksgruppensormland.se
L&T Östgöta Städ 66 www.ostgotastad.se
Magnus i Smedjan 44 www.magnusismedjan.se
Malmköpings Blomsterh. T:16 www.malmkoping.nu/blommor.htm
Maskinring sörmland 90 www.mrsormland.se
Massageteamet E:4 www.bokamassage.nu
ME E:6
Memira E:12 www.memira.se
Miamipool 17 www.miamipool.se
Mique 111 www.
Mockfjärdsfönster 46 www.mockfjards.se
Monis Brodyr E:20 www.monisbrodyr.se
My Safety 3 www.mysafety.se
Myresjöhus 24 www.myresjohus.se
Målarmästarna 118 www.maleri.se
NordDesign Väst 40 www.norddesign.se
Nyköpings Kakelbutik 82 www.tibrokok.se
Nyköpings Kommun 28 www.nykoping.se
Nyköpingshem 47 www.nykopingshem.se
Ollas Timmerstugor 38 www.ollas.se
Orifl ame E:16 www.orifl ame.se
Orsa kommun  www.orsa.se
Ortopedteknisk Service E:15 www.dll.se
Paint Pal 94
PartyLight Nordic 97 www.partylite.se
PartyLite  T:20 
PEAB 62 www.peab.se 
Perago System T:22, 10 www.perago.nu
Polisen 59 www.polisen.se
Portfi rman 15 www.portfi rman.se
Puustelli Kök 23 www.puustelli.com
Quality Import 103
Rent-a-Tent T:46 www.rentatent.se
Rinkeby Gårdsbutik E:8 www.rinkebystrutskalkon.se
Rosenserien E:13
RSA - Miljöisolering 67 www.rsa-miljoisolering.se
Rättviksknuten T:57 www.rattviksknuten-massan.com
Rörvikshus 80 www.rorvikshus.se
Saltarö Handel T:10 
SEB 48 www.seb.se
Sector Alarm 36 www.sectoralarm.se 
Seniorum 35
Shelter Box 20
Sköna Ting 12 www.skonating.se 

Slottsbrinkens Kryddbod T:8 
Sov Gott UF 25 www.sovgottuf.se 
SR Betongdesign 103 www.srbetongdesign.se
Starka T:37 www.starka.se 
Stjärnholms Slott 8 www.stjarnholm.se
Sture Sparrner, trä 110 www.hantverksgruppensormland.se
Städarna Sverige 54 www.stadarna.se
Sv. Fastighetsförmedling 48 www.svenskfast.se
Sven-Olov Lundin, trä 110 www.hantverksgruppensormland.se
Svenska Pelargonsällskapet T:47 www.pelargonsallskapet.com 
Sörmlands Nyheter 18 www.sn.se
Sörmlands Sparbank 20 www.sormlandssparbank.se
Sörmlandskustens Ventilation 45 www.kustsotarna.se
Timmerhus & Interiör Entré www.timmerhus.st
Tiziana Dandrea, blyinfattat glas 110 www.hantverksgruppensormland.se
Toateknik  T:1 
TRIM, Trädgård i Mälardalen T:30 www.kattfot.nu
Tropic Chic Design T53
Trädgårdsdesigner Helena Åhlund T:45 www.bjorktorpsgard.se 
Trädgårdsfröken T:38 www.tradgardsfroken.se
Universalis International T:21 
Vassjobb  T:70 www.vassajobb.se
We Care 4 U 76 www.wecare4u.dk
Veteranpoolen T:56 www.veteranpoolen.se
Via-S Modular Houses T:68 www.via-s.se
Viasat 56, E:23 www.viasat.se
Villasnickerier 84 www.villasnickerier.se
Villatidningen 13 www.villatidningen.se
Villaägarna i Nykpg 43 www.villaagarna.se
Wimbla/Huldra T:19 
Wiphanai 85 www.wiphanai.se
Wisy Fönster 99 www.wisy.se
Vårgårda Hus 26 www.vargardahus.se
Värmepumpcenter 4 www.varmepumpcenter.com
Z’as Maskinservice T:34 www.zasmaskin.se
Åbykvarns Gård T:12 www.abykvarnsgard.se
Åmells Möbler 73 www.amells.se 
Åsbergets Gårdsmejeri E:24 www.asberget.se
Öknaskolan T:42 www.oknaskolan.se
Öländskan med Vänner T:66 
Öster Malma E:7 www.ostermalma.se

T= Trädgårdshallen
E= Entréhallen
Endast ett nummer=Multihallen 

Med reservation för förändringar. 

PEAB
SNICKAR-

BOA!
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VATTENRENING
- Det är ditt vatten, ta kontroll över det! - 

www.jms-vattenrening.se

Besök oss på
Nyköpings Bomässa
17-18 mars i monter nr 1.

Gratis grovtest av ditt 
dricks/brunnsvatten
Nu 0:- (ord  pris 350:-)

Grumlighet, lukt, färg, pH, järn, 
hårdhet, TDS, konduktivitet.
Max 1 test/hushåll.

Tag med ett vattenprov till 
mässan, minst 0,5 liter.
Tag även med ev. tidigare
provsvar, så kan någon av
våra experter hjälpa dig med
att hitta den bästa lösningen
på ditt specifika behov. Har du 
inte möjlighet att besöka oss på mässan
kan du lämna prov på ett av våra kontor. 
Kontakta oss om tider för inlämning.

Ett lugnare sätt
att byta fönster

VI BYTER FÖNSTER I ALLA VÄDER!
Ring så berättar vi mer om ett lugnare sätt att byta fönster, där allt ingår.
Eller boka fönstermätning och rådgivning. Vi ger dig ett fast pris, räntefri
avbetalning om du vill och hjälp att byta fönster oavsett väder. Allt
medan du tar det lugnt, värme- kostnaderna sjunker och våren närmar
sig, i alla fall inomhus.

Ring oss direkt på 016-40 400 80
eller via e-post: frank.andersson@wisy.se
   anna.andersson@wisy.se
   www.wisy.se

Mäss-

erbjudande!

Just n
u 1000kr

i ra
batt per

monterat

fönster

Välkommen till vårmonter nr: 99 såberättar vi mera.
Tävla i vår monter,utlottning sker fleragånger om dagen medfina priser.

Frank & Anna 

Största massagestolsföretaget 
i Danmark
Jag ringer upp Nicolai Sonder-
gaard på We Care 4 U och frågar 
varför det är så. Han är Sverige-
chef på företaget som säljer mas-
sagestolar till både privatpersoner 
och offentliga 
verksamheter i 
både Danmark 
och Sverige. 

Nicolai berättar 
att oavsett vad 
man arbetar 
med  så har 
många pro-
blem med rygg 
och axlar. Vare 
sig arbetet är 
stillasittande 
framför datorn, 
eller tungt 
arbete inom tex 
industrin så tar 
kroppen stryk på 
olika sätt. 
Stressen som 
tillhör vardagen 
på många ar-
betsplatser idag 
bidrar också 
till olika fysiska 
problem.  

Tendens att prioritera sin hälsa
 We Care 4 U har varit mycket 
framgångsrika i Danmark och eta-
blerar sig nu i Sverige. Satsningen 
föll sig naturligt då fl era svenska 

företag och organisationer samt 
privatpersoner vänt sig till Dan-
mark för att köpa massagestolar. 

Allt fl er familjer unnar sig lyxen 
att ha en egen stol hemma då för-
delarna är många. Exempelvis blir 

priset blir avsevärt lägre om man 
jämför med att gå till en massör, 
plus att hela familjen kan nyttja 
stolen när som helst på dygnet. 
– Det är lättare att boka tid med 
sin egen stol hemma och man 

kan styra massagen precis som 
man vill, skojar Nicolai över tele-
fon när vi diskuterar argumenten 
för att skaffa sig en massagefåtölj.

Språkförbistring
Det går ganska bra att intervjua 

Nicolai som 
talar betydligt 
tydligare än 
många andra 
”grötdanskar”. 

Han berättar 
att det är riktigt 
kul att försöka 
prata så svenskt 
som möjligt 
med kunder 
på exempelvis 
mässor. 

- Det uppstår 
någon slags för-
brödring då alla 
gör sitt bästa för 
att förstå varan-
dra, men ibland 
blir det fel och 
då skrattar man 
gott tillsam-
mans. 

Nicolai berättar 
ytterligare en sak innan vi lägger 
på och det är att ”väska” heter 
något helt annat på danska och 
att det är ett ord jag absolut inte 
kan skriva i en svensk tidning.   

En glad dansk som gillar 
att prata svenska

ANNONS FRÅN PR & MEDIA LEASING AB

Hälften av alla vuxna danskar uppgav i en undersökning 2010 att de regel-
bundet hade ont i ryggen pga sitt arbete. Man kan väl anta att det ser lika-
dant ut i Sverige.
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VILLA KAPPA 109 I HUSSERIEN DESIGN
Pris nyckelfärdigt från 1 695 000 kr

www.bjorklidenhus.se

Mest hus för pengarna!

Vi är med på NyköpingsBomässa den 17-18 mars.Välkommen att besöka
oss i monter 27!

Välkommen till oss i monter E12. Där finns även Fonus 
och du kan få med dig Vita Arkivet hem.

De allra flesta av oss drömmer om ett liv där vi känner oss trygga
och har överblick. Ändå kommer du att möta situationer som 
påverkar både dig själv och dina närmaste, t. ex. din bostad och 
din familjesituation.
Vad händer t. ex. vid dödsfall eller skilsmässa?

www.familjensjurist.se

Familjens jurist och Fonus i samarbete

Ett boende utöver det vanliga

Vi hjälper dig att reda ut begreppen och uppleva en tryggare var-
dag! Det är vad vi skulle kalla ett boende utöver det vanliga.

Itrim Nyköping, 
Hospitalsgatan 24, 0155-28 28 16, 
nykoping@itrim.se, itrim.se/nykoping

Kom till vår monter

Tävling
Provmotion
Gratis kroppsanalys

Vårdar lokaler
Bemannar funktioner

Servar personal

www.l-t.se

Din drömträdgård?
Vår utmaning!
Kom och prata drömträdgård med
trädgårdsmästare Åsa Dahlberg i
monter T30. Fri rådgivning under
mässdagarna. Vid köp av valfri
tjänst – trädgårdsrådgivning, träd-
gårdsskisser, trädbeskärning eller
anläggningsarbete – får du en burk
Gröna Fingrar handcremé till ett
värde av 150 kr.

T 0155-92553 M 070-3160760 www.kattfot.nu

Johans Trädgård & 
Anläggning finns på 
plats och visar prov på 
ett stort sortiment av 

betongsten från

SKAPAR I BETONG FÖR HUS OCH MARK

Vi finns i MONTER 37 
i trädgårdshallen

Ålberga • 070-316 34 61
johanstradgard@gmail.com

Hallå där...
Vem är Bror-Eric Bergkvist?
-Jag är Hälsingland inom fyra 
väggar. Så sägs det i alla fall på 
bussresorna här i trakten. 
Skämt åsido, jag är en konstnär 
som målat fädbodar, nälden, huld-
ran och troll i 45 år. 
Mest känd är nog mitt porträtt av 
Lill-Babs samt Vasaloppsmålning-
arna. På senare år har jag börjar 
teckna mera abstrakta motiv. 

Vad står Din konst för?
-Meningen är att folk ska skratta 

och ha roligt här i mitt gamla skol-
hus där jag har min utställning. 

De får gärna fnissa lite. Jag vill 
verka i gränslandet mellan saga 
och verklighet och gärna med en 
underfundig humor. 

Vissa tycker mina nyare teckning-
ar är oanständiga, men jag målar 
inte så, det är betraktaren som får 
oanständiga tankar, avslöjar 
Bror-Eric med ett fi nurligt smil.

Och nu kommer Du till 
Nyköpings Bomässa?
-Ja, jag lämnar Bjuråker i Häl-
singland en helg för att åka till 
Nyköping. 

Det ska bli jätteroligt att komma 
till en ny ort och träffa folk. Jag 
har med mig lite av varje från min 
utställning.  

Kom och fnissa 
med mig!  

ANNONS FRÅN PR & MEDIA LEASING AB
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Vinn en Ipad3!
Gilla SN på facebook

Vi fi nns i monter 18 i multihallen

Gilla SN!
Gilla oss och delta i vår tävling på facebook

-bollen-bollenSNSN
EN RIKTIG FOTBOLLSFEST FÖR ALLA I ÅRSKURS 1-9

-sportläger-sportlägerSNSN

-golfen-golfenSNSN -löpet-löpetSNSN -cupen-cupenSNSN

Friidrott

Träffa årets arrangerande föreningar  i SN:s monter på Bomässan

1:a                 Ipad 3 
2:a - 11:e     Ryggsäck    
12:e - 50:e   Toffl or

Vinster:

Tävlingen pågår april ut!

Möbler som ger en andra chans
Hållbara utemöbler med ett bakomliggande socialt ansvar. Det är tanken med projektet IoU Design for 
Charity, som genom svenskdesignade möbler ska hjälpa före detta kriminella till ett nytt liv.

De har blivit omskrivna i Elle In-
teriör, Hus & Hem och i mängder 
av annan press över hela landet. 
Det handlar om ett initiativ från 
föreningen X-Cons i Stock-
holm, som arbetar för att hjälpa 
frigivna att skapa ett liv utan 
kriminalitet och droger. Ledor-
den är ärlighet, gemenskap och 
framtid.
- Vi ville starta ett bra projekt för 
att utveckla människor. Vi hjälper 
folk att sluta med kriminalitet. 

Likväl som man köper ekologisk 
mjölk för miljöns skull, kan man 
välja att köpa en produkt som 
kan hjälpa någon tillbaka till 
samhället, säger Peter Söder-
lund, initiativtagare och projekt-
ledare. 

Arbete nyckeln till framtiden
Att ha en arbetsplats att gå till 
varje dag, med allt vad det inne-
bär i form av struktur och 

nätverk av kamrater är en förut-
sättning för att lämna det gamla 
livet bakom sig. 

Tanken med projektet är att ska-
pa en meningsfull sysselsättning 
i form av praktik och lärlingsplat-
ser inom såväl tillverkning som 
försäljning av de egna möblerna.  
– Vi är kanske 10-15 personer 
som arbetar med det här, så vi är 
inget stort företag. 
Vinsten går oavkortat till orga-
nisationer som arbetar för att 
minska mänskligt lidande och 
skapa en bättre värld och utan 
kriminalitet och droger.  

Hållbart med genomtänkt 
design
Ett par olika svenska designers 
har ritat möblerna som känne-
tecknas av en tidlös design. 
Samtidigt vill man ge möblerna 
en modern och personlig tvist 
med små detaljer. Viktigast är 
dock kvaliteten och att arbetet 
med möblerna är snällt mot 
miljön. 

Närodlad furu är utgångspunk-
ten i möbelgruppen Karin. 
Designen bygger på att man till-
varatar alla brädor oavsett bredd.  
På så vis undviker man spill 

samtidigt som exempelvis ett 
matbord får en speciell prägel 
då brädorna i skivan kan vara 
olika breda. 
Möbelgruppen Lärkan samman-
fogas helt utan spik eller skruv, 
istället använder man en enkel 
och dekorativ låsmekanism. 
Denna funktion gör det möjligt 
att enkelt demontera möblerna 
inför vintern. 

Ett extra plus är den smarta upp-
hängningskonstruktionen som 
gör att möblerna tar minimalt 
med plats i förrådet och håller 
längre. 
– Det ska inte vara en massa 
plast eller stål som man får köra 
till soptippen efter några år. 
Det här ska vara sådant som 
man låter barnen ärva.  Hållbar-
het är alltså ett nyckelord för 
Peter.  

I o U på mässan
Stiftelsen I o U Design for Charity 
behöver marknadsföra sig. 

Därför ställer de ut på mässor för 
att träffa kunder och berätta om 
sin verksamhet.  Dessa möbler 
fi nns alltså att beskåda och 
handla på Nyköpings Bomässa. 

- När du stöttar oss, stöttar du 
inte bara människor som ham-
nat snett i tillvaron. 
Du gör även dig själv och hela 
samhället en stor tjänst, avslutar 
Peter. 

ANNONS FRÅN PR & MEDIA LEASING AB
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0155-755 00
www.nykopingshem.se

Nyköpingshem

Värdens möjligheter!

Nu har du chansen att bo klokt i BoKlok Sjöglimten på
en ny tomt på Arnö i Nyköping. Lägenheterna är 53, 69 

gräsmattor, grusgångar och äppelträd.

-

på plats. Här kan du få mer information om projektet 
och hur du kan skaffa dig ett riktigt klokt boende. 

Anna Hofström på tel 010-448 83 70
eller se vår hemsida www.boklok.se/sjoglimten

Nu säljer vi 26 kloka lägenheter i Nyköping!

Försäljning
pågår!

...................................
Kontantinsats (15%) ........................................
Lån (85%) ....................................................

................... 1.517 kr
................. 3.313 kr

Boendekostnad per månad*......................... 4.830 kr

-

Försäljning • Reservdelar • Egen verkstad

K
valitet räcker längre!

Zás Maskinservice

Vi visar det mesta och det
bästa du behöver för att sköta
din trädgård på ett enkelt sätt.

Välkommen!

ANNONS FRÅN PR & MEDIA LEASING AB

Kval till 
SM i 
Måleri på 
mässan
10 tävlande gör upp om två 
platser till SM i Måleri i Malmö 
den 1 juni. Utöver Nyköping går 
övriga kvaltävlingar i Stock-
holm, Göteborg, Helsingborg 
och Umeå.

Till kvaltävlingen i Nyköping 
dyker 10 stycken talangfulla 
målare upp. De tävlar i sex olika 
grenar, bla fri dekorationsmålning, 
tapetsering, färgnyansering, mm. 
Avslutningsgrenen är en spän-
nande hastighetstävling. 
En nyhet för året är ett genomgå-
ende tema som deltagaren kan 
välja att tolka på valfritt sätt. 
Årets tema är Musik! 
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Ligg inte och grubbla över dåliga lånevillkor och onödiga avgifter. Ta istället ett lån som 
ger dig en av marknadens lägsta räntor och är fritt från allt vad avgifter heter. Du kan 
låna upp till 350 000 kr utan säkerhet. Ansök i vår bankbutik och få besked direkt. 

Välkommen till FOREX Bank
Träffa oss i monter 55 eller i bankbutiken på Skavsta flygplats
Tel 0155-28 39 99. www.forex.se

ETT BRA LÅN ÄR
BÄSTA HUVUDKUDDEN

*Räntan är rörlig och sätts individuellt f.n. 4,33 %–13,37 % (per 15 mars 2012) och bestäms efter 
kreditprövning. Effektiv ränta blir f.n. 6,67 % för ett lån på 100 000 kr med rak amortering under 5 år med 
exempelränta på 6,47 % och betalning via autogiro. Genomsnittlig månadskostnad blir enligt exemplet 1941
kr och det sammanlagda beloppet som ska betalas blir 116 445 kr.

En riktigt bra garageportsaff är

Extra!

50% rabatt

på special-

lack!

CC Södertälje
Sydhamnsv. 46
Tel 08-551 531 20
sodertalje@crawfordcenter.com

Bekvämlighet
på köpet!

Köp en valfri garageport ur Crawfords 
g60-serie inkl montage så får du en
portöppnare Crawford Magic 600 

inklusive två fj ärrkontroller

UTAN EXTRA KOSTNAD!*

(värde ca 5 990:–.)

Vid köp

av ny g60-port

inkl montage får

du motorn

på köpet!

* Gäller för port max 3500x2250 mm (bxh) & i samband med köp av port och montage ihop.
Erbjudandet gäller längst t.o.m 18 mars 2012, kan ej komb med andra rabatter & erbjudanden.

Utnyttja ROT-avdraget!

Välkommen in till oss 
i montern!

Spabad till superpris

Kom och prata 
pool med oss

Besök
vår monter
13, 14 och 15

Vi på Folkpool har spridit badglädje i över 40 år och har

levererat drygt 22 000 pooler och spabad över hela landet. 

Din trygghet för ett lyckat pool och spaköp.

39 900:-
Impulse DP

Folkpool Järna
Ullängsvägen 1, Järna
Tel 08-551 715 33
www.folkpooljarna.se

Spabad från Nordic Hot Tubs

Mått: Ø 200 x 90 cm, 5 personer.

Familypool är spännande nyhet

i Folkpools sortiment.

29 900:-
Familypool

Pool till superpris


