MITT I HANINGE 8 OKTOBER 2019 21
www.mitti.se/haninge

anlita ert lokala
flyttföretag!

Vi utför hantverksuppdrag och höststädar ute & inne!

För en trygg och problemfri
flytt, anlita alltid Stadsbudet!
Ett flyttföretag i Stockholm,
verksamma sedan 1900-talet.

08-35 55 00
www.stadsbudet.se

Vi sök
pensio er
när
som v er
ill
jobba
med
oss!

Hantverk
Målning
Höststädning av trädgården
Beskärning av buskar & träd
Fönsterputsning
Rörmokeri
Elarbeten

haningetyreso@veterankraft.se | tel: 08-525 21 700

arbete mot fattigdom

Raida är en av de 400 kvinnor
som genom Oxfam utbildats till
rörmokare i Jordanien.
Foto: Abbie Trayler-Smith

Ett arbete kan vara vägen ut ur fattigdom. Inte minst för
kvinnor. Ge en kvinna möjlighet att utbilda sig
till exempelvis rörmokare så att hon kan
lämna fattigdomen bakom sig!

Swisha till 90 03 724
Skriv JOBB som meddelande.

Livet är
sprött!
Ibland faller allt i sär, men ingen panik. Kom och
lär dig tips och trix från några av de bästa.
Det är på Bak- & Chokladfestivalen du hittar
godsakerna som gör livet värt att leva. Bara på
Stockholmsmässan i Älvsjö.
Sugen? Säkra din biljett på chokladfestivalen.se

10–13 oktober 2019

Vi serverar lunch från kl. 10.00–15.00.

Kom och prova vår lunch

!

Du får 10% rabatt!
Detta gäller oktober, ta med kupongen!

!

Lunchrestaurang fooD fusion

89kr

Vi finns på Armaturvägen 4,
Jordbro industriområde.
Välkommen!
073-715 56 06 | www.foodfusion.nu

När gjorde du senast hörseltest och
kontrollerade öronen för öronvax?
Tycker du eller din omgivning att din hörsel har blivit sämre?
Välkommen till en kostnadsfri hörselundersökning
och rådgivning hos oss på Suavis Hörselklinik!
Hörselnedsättning kommer smygande med åldern. Många
gånger märker omgivningen och klagar på att du hör sämre.

Genom att ringa oss på 010-2071177 eller maila till
kontakt@suavis.se kan du boka en tid för kostnadsfri
hörselundersökning.
Du får träffa en legitimerad audionom för att göra hörselundersökning och få rådgivning om din hörsel. Din audionom tittar
även i öronen och vid vaxpropp får du hänvisning till primärvården för att få hjälp med vaxborttagning. Besöket beräknas
ta 30 minuter. Ta gärna med en anhörig som också behöver
kontrollera hörseln.

Vi finns på följande adresser:

Solna: Svetsarvägen 15, 2 tr (Regus)
Älvsjö: Prästgårdsgränd 4, 1 tr (Älvsjötandvård)
Järfälla: Barkarbyvägen 18 B (från 1:a oktober)

Inom ramar för Region Stockholm får du hjälp med
följande hos oss:

1 Hörselundersökning och behovsbedömning av hörapparater
och hörselrehabilitering.
2 Vid behov av hörapparat, så kan du antingen välja en
hörapparat ur Region Stockholms sortiment eller ur vårt
eget sortiment, där vi plockat ut vad vi tycker är det bästa
valet oberoende av leverantör. Systemet kallas ”Fritt Val.”
3 Byte eller justering av befintliga hörapparater
4 Hjälp med service och reparation av hörapparater

Suavis Hörselklinik är auktoriserad av Region
Stockholm och följer deras regelverk.

