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Motormännen Blekinge
Ungdomssektionen

Är du 15-25 År?
Är du intresserad av Bilar/MC/Mopeder?

Vill du bli en bättre trafikant?

Vill Du vara med och:

- skapa en tryggare trafikmiljö
- träffa nya kompisar med samma intressen

- delta i aktiviteter/studiebesök
- lära dig mer om säkerhet i trafiken

- lära andra om trafiksäkerhet

Då ska Du Gå med i 
Motormännen Blekinges Ungdomssektion

För mer information:
www.motormannenblekinge.se

ungdom@motormannenblekinge.se

Vi når din kund.
Vi hjälper företag och organisationer att nå ut med sitt  
budskap på ett starkt och effektivt sätt. (Och ekonomiskt – 
vi har stora tryck- och distributionsvolymer...) 

Kort sagt, “Vi är experter på att nå dina kunder”. 

Exempel: 
Från idé till att det ligger en färdig “säljpresentation”  
hos din kund; 1,5 vecka

Vår styrka är att vi trivs med att ständigt vara i rörelse 
bland/hos de entreprenörer som har behov av våra tjänster, 
vilket innebär att vi alltid är  
tillgängliga för just dig och din verksamhet.
   

 

Vi arbetar också med att skapa och vårda varumärken. 
Just nu driver vi ett projekt kring att synliggöra 
Torskorsområdet i Karlskrona, se www.torskorsaren.se.

Genom att ha ett stort nätverk av kompetens kring oss  
kan vi ständigt välja de bästa parterna för att lösa era behov, 
oavsett vad det handlar om kring marknadsföring.

Och självklart ska den tryckta produkten kompletteras 
med en informativ och tydlig hemsida, du får hela paketet 
via oss.

ÅC Karlskrona

Silvervägen 14, 371 50 Karlskrona

info@ackarlskrona.se

www.ackarlskrona.se

Ring 0455-823 55
eller 0705-28 23 56

Ta med dig ditt släp så fyller vi på med det du behöver. 

Vi har lördagsöppet 10:00-14:00 

följande datum nu i höst!

Kvällsöppet torsdagar till kl 18:00
Kvällsöppet gäller under september

(spara denna viktiga lista på kylskåpsdörren!)

Ett släp 
med grus?

Håller du på att fixa till där 

hemma, kom hit så lägger vi  

ett lass grus direkt på släpet.

6
LÖRDAG

september
10.00-14.00 20

LÖRDAG

september
10.00-14.00 4

LÖRDAG

oktober
10.00-14.00 18

LÖRDAG

oktober
10.00-14.00

220:-
Pris per släp

för ex. sättsand 

eller makadam

gäller för ett vanligt

personbilssläp
220:-

Ring:
0455-823 55 
eller 0705-28 23 56

www.ackarlskrona.se

Vad kan vi hjälpa Er med?
Titta förbi:
Silvervägen 14 
371 50 Karlskrona

Har ni grus? Singel till uppfarten? Dekorativa 

stenar till altanen? Hjälper ni till att gräva? 

Finns matjord till rabatten? Fixar ni barkmull? 

Men sand då? Levererar ni i storsäckar?

Fyllnadsmassor till grunden? Risselmassor? 

Bränd hästgödsel till trädgården? Både stora 

och små gatstenar? Ved till kaminen? Får man 

hämta med eget släp? Hjälper ni att lasta?

Vi hjälper dig med allt inom VVS 

Vi finns på Silvervägen 20 i Torskors, och på www.redmos.se

Välkommen till vårt nya  
IVT-Center i Karlskrona

Tel. 0455-168 00 
Telefontid: Må-To: 07:00-12:00, Fre: 09:00-12:00

Onsdag 10/9
Onsdag 24/9
Onsdag 8/10
15:00-20:00

Erbjudandet på Siemens espressobryggare TK65001 gäller för privatpersoner vid köp av IVT PremiumLine, IVT Optima samt IVT Greenline upp till 17 kW vid order 

tecknad 1/9-30/11 2008. Leverans av espressobryggare senast 90 dagar efter installation och erlagd betalning. För medverkande återförsäljare se vår hemsida, 

lokala avvikelser kan förekomma. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller bytas mot ekonomisk kompensation. Siemens garantivillkor gäller.

Kom till våra
energikvällarKom till våra
energikvällar

Köp värmepump och få en 
exklusiv Espressomaskin

HELHETSLÖSNINGEN 

FÖR DIN NYA TRÄDGÅRD

Tel 0455-172 71

www.cta.nu

Tel 0709-18 75 75

www.vtaab.se

Välkommen på ett besök till Stora vägen 1

-vi når din kund-
www.humanmarketing.se

Jörgen Andersson
Mobil: 0735-07 70 14

jorgen@humanmarketing.se

www.carlskronabillackering.se

Sveriges modernaste

billackering
Carlskrona Billackering är ett av Sveriges största lackeringsföretag. 

Tack vare vårt kvalitetstänkande har vi alltid nöjda kunder.

Vi hämtar och lämnar kundens bilar i vår egen lastbil.

Vi utför även plastreparationer av stötfångare, strålkastare mm.

Carlskrona Billackering AB  |  Silvervägen 5  |  371 50 Karlskrona  |  0455-108 06
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