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Värmdövallen får nytt konstgräs.

APELSINER 1,5 KG I NÄT
Spanien. Ca 1500 g. Jfr-pris 10:-/kg.

ALADDIN
Marabou. Gäller även Paradis/Aladdin dark.
400-500 g. Max 2 st/hushåll.

Nytt konstgräs och festival

l Budgeten för Värmdö kul
turskola höjs med två pro
cent. Det ska skapa bättre
möjligheter att erbjuda kur
ser för barn och unga.
Nytt är också att Värm
dös bibliotek får wifi för
besökare.
– Den prioriterade sats
ningen på konstgräs, kultur
skolan och fortsatt utveck

PÅ ALLA LEKSAKER.

Gäller även LEGO®. Rabatten gäller vid köp av
andra varor för 1000 kr. Max 5 leksaker per köp.

Gäller onsdag 20/12 – söndag 24/12.

ling av digitala tjänster på
biblioteket är några av de
saker som vi vill göra för att
göra något redan bra ännu
bättre, säger Fredrik Sneib
jerg (L), ordförande i kulturoch fritidsnämnden.
Totalt investeras tio mil
joner kronor till nytt konst
gräs på Värmdövallen och
Ingarö IP när kultur- och
fritidsnämnden redogör för
sina budgetsatsningar för
2018.
Samtidigt tar kommunen
över driften av merparten
av idrottsanläggningarna
i kommunen.
– Den driftsamverkan vi

haft med föreningarna har
fungerat bra, men vi ser för
delar med en samlad organi
sation som långsiktigt kan
utveckla kvaliteten, säkra
underhållet och förbättra
servicen för alla som använ
der anläggningarna, säger
kultur- och fritidschef Fred
rik Nornvall,
Den roterande ungdoms
festivalen ”Livet är en festi
val” har Värmdö kommun
som värd nästa år. Den hålls
på Grisslinge havsbad den
1–2 juni och beräknas kosta
455 000 kronor.
Ida Leveby Andersson
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rimmad. Ca 1800-3200 g.

Gäller ej ekologisk. 425-450 g.
Jfr-pris 43:70-46:27/kg. Max 1 köp/hushåll.

Sverige/Coop. Välj mellan kokt och

Värmdö

Mer pengar till kultur
skolan, konstgräs och
ungdomsfestivalen ”Livet
är en Festival”.
Det är några av Värmdö
kommuns satsningar på
kulturen nästa år.

50%

Foto: Åsa Sommarström

Gevalia. Välj mellan olika sorter och rostningar.

Dags att sälja?
Inlämning pågår till våra auktioner där fakta talar sitt tydliga språk; genom expertis,
kvalitet, marknadens högsta snittpriser och tiotusentals besökare online varje dag
är Bukowskis Nordens ledande auktionshus. Kontakta oss i dag för värdering inför
försäljning eller besök oss på våra kontor; Arsenalsgatan 2 och Västberga allé 3.
Malou Haglund
0727 33 27 20
malou.haglund
@bukowskis.com

Erbjudandena gäller hos Stora Coop Värmdö. Med reservation för
slutförsäljning. Gäller ej uteleksaker för vinter. Erbjudandena gäller t.o.m. 24/12.
Sortimentet kan variera. Läs mer på coop.se/50

Sebastian Taflin
0708 92 19 78
sebastian.taflin
@bukowskis.com

Bukowskis − konst och
design av kvalitet.
www.bukowskis.com

Erik Ingare
0733 27 96 22
erik.ingare
@bukowskis.com

Peter Aspelund
0733 12 10 99
peter.aspelund
@bukowskis.com

Henrik Åberg
0733 27 96 21
henrik.aberg
@bukowskis.com

