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Ordföranden har ordet 

	
	
Hej!	
	
Snart	är	det	dags	att	lägga	2016	bakom	oss	och	blicka	in	mot	2017.	2016	var	mitt	första	år	
som	ordförande	i	OK	Älme.	Det	var	lite	nervöst	att	säga	ja	till	detta	uppdrag	och	samtidigt	bo	i	
Kungsbacka.	I	Söndags	hade	vi	vårt	6:e	styrelsemöte	för	året	och	när	jag	körde	hem	funderade	
jag	på	hur	lite	punkter	vi	hade	på	agendan.	Jag	ringde	en	god	vän	som	har	liknande	roll	i	en	
annan	förening(ej	orientering)	och	undrade	hur	dom	har	det	på	sina	möten?	Jag	fick	till	svar	
att	dom	har	styrelsemöte	minst	en	gång	i	månaden,	många	punkter	på	agendan,	ständiga	
bekymmer	att	få	in	pengar,	tränare	som	hoppar	av	och	kommittémedlemmar	som	hoppar	av.	
Det	är	precis	tvärtom	hur	det	är	i	OK	Älme.	En	ekonomi	som	är	i	balans,	ansvarsfulla	
kommittéer	som	vet	vad	dom	ska	göra	och	medlemmar	som	ställer	upp	på	åtagande	som	
förväntas.	När	en	förening	fungerar	så	bra	som	OK	Älme	blir	det	få	punkter	på	styrelsemötena.		
	
Även	om	OK	Älme	fungerar	bra	och	ekonomin	är	bra	kan	vi	säkert	bli	en	ännu	bättre	förening	
och	utvecklas	än	mer.	Ett	led	i	detta	är	de	planeringsdagar	vi	haft	tillsammans	med	
Smålandsidrotten	och	Malin	Andersson.	Hon	har	lett	oss	genom	dessa	dagar	effektivt	
samtidigt	som	hon	involverat	oss	medlemmar	på	ett	bra	sätt	.	Under	årsmötet	är	det	tänkt	OL-
kommittén	ska	presentera	tankarna	om	OK	Älmes	utvecklingsplaner	och	visioner	om	
framtiden.	Själv	ser	jag	verkligen	fram	emot	vårt	nästa	steg.	Hur	kan	vi	bli	mer	medlemmar?	
Hur	kan	vi	göra	sporten	mer	tillgänglig?	Hur	kan	vi	få	mer	ungdomar	i	föreningen?		
	
Under	December	och	Januari	jobbar	styrelse	och	kommittéer	med	att	summera	2015	och	att	
sammanställa	en	verksamhetsberättelse.	Detta	betyder	att	vi	närmar	oss	årsmötet	som	vi	
bjuder	in	till	fredagen	den	3	februari	2017.	
	
Tittar	man	ut	i	skrivande	stund	inspireras	man	av	ett	härligt	väder	med	mycket	syre	i	luften,	
jag	gör	slag	i	saken.	Jag	kör	raka	vägen	till	havet,	snörar	på	mig	Adidasskorna	och	springer	en	
runda	bland	klipporna	i	Västerskogs	naturreservat.	
	
Jag	tar	nu	tillfället	i	akt	och	tackar	alla	engagerade	medlemmar	i	styrelse	och	kommittéer	för	
er	insats	under	2015.	Jag	vill	också	tacka	alla	funktionärer	som	gjorde	ett	fantastiskt	arbete	
under	vårt	tävlingsarrangemang.		
	
	
Jag	vill	samtidigt	önska	alla	medlemmar	och	sponsorer	en	riktigt	God	Jul	och	ett	Gott	Nytt	År.	
	
God	Jul	&	Sport	Nytt	År	
	

Olle	

	



Inbjudan 

	

	

	
OK	ÄLME		

INBJUDAN	JULKLAPPS-OL	2016	
Måndagen	den	26/12	Annandag	Jul	

Tävlingsklasser:	 Nybörjare	
	 	 Kort		
	 	 Mellan	
	 	 Lång	
	
Tävlingsform:	 	”Beräknadinsluttids-OL”	
	
Starttid:	 	 10.00-11.00	
	
Stämplingssystem:	 Sportident:	Start	och	Mål					Kontroller:	Handpåläggning		
	
Arena:	 	 OK	Älmes	Klubbstuga		
	
Karta:	 	 Klöxhultskartan	1:10	000	
	
Service:	 	 Gröt	och	skinkmacka	med	mera		

Varm/kall	dusch	och	bastu		
	
Priser:	 	 Ett	pris	per	klass		
	
Tävlingsledare:	 Knut	Lange	
	
Banläggare:	 	 Knut	Lange	
	
Tävlingskontrollant:	 Knut	Lange	
	
Tävlingsjury:	 Knut	Lange	
	

VÄLKOMNA!	



	

	

ÅRSMÖTE	
	

OK	Älmes	medlemmar	kallas	till	årsmöte	i	klubbstugan.	
Fredagen	den	3	februari	2017	kl.	19.00.	

	
Ärenden:	
Sedvanliga	årsmötesförhandlingar	
Prisutdelningar	
Föreningspolicy	
	

Motioner	från	medlemmar	skall	vara	styrelsen	tillhanda	
senast	den	31	december	2016.	Motioner	lämnas	till	någon	i	
styrelsen.	

	
Under	årsmötet	kommer	det	finnas	möjlighet	för	alla	
ungdomar	som	inte	vill	sitta	med	på	mötet	att	aktivera	sig	på	
klubbstugans	loft.	
	

Av	tradition	är	OK	Älmes	årsmöte	välbesökt,	vilket	vi	i	
styrelsen	tycker	är	trevligt.	Det	är	där	som	vi	lägger	
grunden	för	den	verksamhet	som	skall	bedrivas.	

	

Välkomna!	
Styrelsen	OK	Älme	



Inbjudan 

	

 

 

MOTIONSLÖPNING FÖR DAGLEDIGA! 
 
  
Tid: Tisdagar kl 09:30  - 10:30 + dusch o ev. fika 
 
Plats: Från OK Älmes Klubbstuga, Fågelvägen i Klöxhult. 
  
Dusch finns i Klubbstugan. 
  
Vi springer - joggar - lunkar - går i vår egen takt. 
Startar tillsammans sedan väljer Du/Ni egen takt o längd. 
  
Välkomna! 
 
Motion är hälsa! 
 



Information 

	
 
 
 
 
 
KARTOR MED INRITADE BANOR 
 
Vi hade planeringsdag förra helgen och där framkom att det finns många kartor med 
inritade banor, som ligger i ett skåp i klubbstugan. Vill man ha extra träning med 
kartläsning, kan man använda sig av de kartorna. Dock finns ju inga fysiska kontroller ute i 
skogen, men då blir det kanske desto bättre träning!!? 
 

	
	
NYA MEDLEMMAR	
	
Det skulle vara kul om vi blir fler medlemmar i klubben. Ta gärna med dig en kollega eller 
vän som är nyfiken på trail eller orientering. Vi kommer under vintern/våren att ta fram ett 
"Väkommen till OK Älme och lär dig orientera - paket" 
Som gör det lättare för nya medlemmar att "hitta hem".	

	
	

	

Byte	av	adress?	 	

Glöm	inte	att	meddela	er	nya	adress	till	Kassören	Göran	
Liljequist	i	OK	Älme.	Mailadress	se	hemsidan.	



	

25-manna 2016	

 
	

													

	

	

	

	

Lite	fakta	från	årets	lopp:	

Totalt	antal	lag:	372	
Totalt	antal	godkända	lag:	311	
OK	Älmes	placering:	231	
Årets	debutanter	i	25-manna:	Knut	Lange	och	Ville	Lindskog	

	

	

	

 

OK	Älmes	lag	i	25-manna	2016	



Smålandskaveln 2016	

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Stafettlaget	med	Johan	Björck,	Ville	Lindskog	och	Enni	Lindskog	har	under	året	
tagit	ett	DM-brons	i	H12	och	i	Smålandskaveln	placerade	sig	laget	som	8:a	i	
HD12	av	29	deltagande	lag.	

Idrottsskolan är inplanerad för OK Älme veckorna 13,14 och 
16. Vecka 15 görs uppehåll då det är påsklov.  
 
Boka in dessa veckor som funktionär. 
/Leif Nilsson	

	



Inbjudan	

 

VINTER	OL	
söndagar	

När	nu	vi	satsar	för	2017	drar	vi	igång	söndags-OL	från	och	med	söndagen	den	8	januari	2017	
	

När:	 På	söndags	förmiddagarna	med	start	kl	10.00	–	11.00.	
	
Var:	 Samling	vid	Klubbstugan,	Fågelvägen.	
	
Hur:	 Banor	arrangeras	som	stads-OL	eller	skogs-OL	runt	klubbstugan,	ta	hänsyn	
	 till	skidspår.		
	 Banor	med	lätt	–	medelsvår-svår	orientering.	
	 Klass	1.	 Nybörjare	 ca	2	km	
	 Klass	2.	 Gul	svårighet	se	bilaga			 2-3	km	
	 Klass	3.	 Medelsvår	-	svår	 3	-	5	km	
	 	 Beroende	på	väder	kan	banan	göras		
	 	 längre	eller	med	möjlighet	att	korta	ner.	
	 	 	 	

Arrangörer:	
2017-01-08	 Sven	Ruther	

2017-01-15	 Kjell	Svensson		

2017-01-22	 Inge	Nilsson	

2017-01-29	 Magnus	Nilsson	

2017-02-05	 Torsten	Claesson	

2017-02-12	 Lars	Henriksson	

2017-02-19	 Jon	Lindskog	

2017-02-26	 Staffan	Käll	

	

/OL	Kommittén	

PS:	Göran	Liljequist	har	karta.	Kontakta	Göran	i	GOD	TID	för	utskrift	av	kartor.	



Tjoget 2017	

 
Under	många	år	har	OK	Älme	deltagit	i	Tjoget,	en	tävling	som	genomförs	första	helgen	i	Juli	
varje	år.	På	senare	år	har	vi	dock	haft	uppehåll.	Nu	vill	vi	gärna	vara	med	igen.	Jag	kom	själv	
ihåg	när	jag	var	liten	grabb.	Att	vara	med	i	Tjoget	var	en	av	årets	höjdare.	Nu	när	vi	har	ett	
gäng	ungdomar	som	är	på	gång	i	föreningen	tycker	jag	att	dom	ska	få	möjligheten	att	vara	
med	på	denna	roliga	tävling.	20	sträckor	mellan	2-8	Km.	4	Nattsträckor	ska	avverkas.	

Det	roliga	med	Tjoget	är	att	gammal	som	ung,	man	som	kvinna	är	med	i	samma	lag.	Det	
förekommer	inga	gafflingar	på	Tjoget,	det	innebär	att	ex	om	du	springer	sträcka	7	så	har	alla	
som	springer	sträcka	7	samma	bana.	

Boka	av	helgen	1-2	Juli	i	din	agenda.	Vet	du	redan	nu	att	du	vill	vara	med	går	det	att	maila	mig	
på	olle.sjofors@ikea.com.	

Jag	kommer	under	vintern/våren	påminna	om	Tjoget.		

OK	Älme	till	Tjoget	2017	!	

Hälsningar	Olle	

 

 

DAGS	FÖR	GYMPA	IGEN!	
Vi	startar	12	januari	20:00-21:00	i	
Klöxhultshallen.	
Vi	håller	sedan	på	till	den	30	mars	
	
Linda	A	hälsar	alla	välkomna!	



OK Älmes tävling söndag 7 maj 2017	

	

Jul	och	nyårshelg	men	som	vanligt	är	det	ändå	nära	till	2017	och	viktigaste	
angelägenheten	för	alla	OK	Älme	medlemmar	–	Vår	egen	tävling	söndagen	7	maj.	

TC	precis	som	i	våras	kommer	att	vara	i	Kölaboda	intill	Sjöforsarnas	residens.	
Denna	gång	på	fältet	bakom	stora	granngården.	Andra	tillfället	på	
Kölabodakartan.	Banläggarteamet	Göran	Liljeqvist	och	Filip	Sjöfors	har	i	år	
skissat	sina	banor	till	att	runda	Kölabodasjön.	Ett	spännande	drag.			

Gångna	vårens	tävling	var	ju	extremt	lyckat	med	toppväder	och	idel	glada	miner	
både	hos	oss	och	bland	deltagare	som	ju	passerade	1000-sträcket.	Not	bad	at	all	.	
Nyckeln	till	ett	lyckat	arrangemang	är	ju	inte	bara	väder	utan	bygger	som	alltid	
på	medlemmarnas	vilja	till	personligt	engagemang	och	vi	i	OK	Älme	har	ju	
duktiga	medlemmar!	

Vi	utgår	med	god	uppslutning	och	en	lika	god	vilja	till	att	medverka	i	
klubbarbetet,		TC	byggs	upp	lördagen	6	maj	så	vik	denna	majhelg	till	OK	Älme.	
Huvudmåtto	är	som	vanligt	att		”alla	är	med”.	Gäller	såklart	allt	från	
styrelsemedlemmar	till	den	”vanlige”	aktive.		

Konkurrens	i	närområdet	finns	men	är	inte	mördande,	Trelleborg	arrangerar	en	
sprint	samma	dag	och	OK	Gränsen	har	tävling	uppe	i	Habo	i	nordvästra	Småland	

Erfarenhet	är	en	god	sak	när	det	gäller	arrangemang.	Räkna	med	att	göra	
likartade	arbetsuppgifter	som	du/ni	är	vana	vid.	Är	det	så	att	någon	har	en	
särskilt	god	anledning	till	att	inte	kunna	ställa	upp	för	OK	Älme	denna	helg	så	
lämna	in	”ledighetsansökan”	i	god	tid.	Med	andra	ord	det	finns	bara	en	sak	att	
göra.	Avboka	allt	annat	denna	helg	och	häll	kaffe	i	termosen	redan	nu	så	ni	är	
redo.	Under	vintern	utses	funktionsansvariga.		Platsbesök	ute	i	Kölaboda	i	
början	av	april.		

Tävlingsledningen	genom	Staffan	Käll		

	



Hur bra är du egentligen? 	

  

Här serveras ställningen under vintervilan…vinterträningen menar jag! 
Tja, förutom att det sprangs en massa lopp så hände inte så mycket. Ställningen är exakt samma 
som inför hösten. Förutom att det dykt upp ett nytt namn… eller ett nygammalt namn. Det är Linda 
som varit ute i skogarna igen, alltid lika trevligt att se! 
 

Damer 
1  Elin Svensson  D16    440    
2  Jessica Björck  D40  1399  
3  Bodil Ruter  D70  2234  
4  Barbro Liljequist  D60  2569  
5  Berit Nilsson  D70  2723  
6  Elin Neckén  D21  2934  
7  Elin Folkesson Blom  D21  3383  
8  Stella Käll  D60  3681  
9  Christel Nilsson  D60  3857  
10  Linda Jansson  D21  3964  
11  Olivia Nilsson  D20  4171  
 
Herrar 
Under hösten gick faktiskt vår ordförande Olle förbi broder Filip! En ordförande ska ju leda sina 
trupper… Därefter oförändrat fram till plats 7 där mycket glädjande en H 21:a dykt upp. En rejäl 
comeback av Lars Johansson. Riktigt roligt att se. Om det blir en fortsatt satsning får vi väl se. 
Maratonloppen drar väl också förstår jag. Men vi glädjer oss åt Lars framgångar så länge vi kan. 
Han följs av ett gäng H45 och H 50 löpare och de jagas i sin tur av ett helt koppel med H70, H75 
och H80. Längst ner har Lars P gått om Christer.   
 

1  Olle Sjöfors  H45  1690  
2  Filip Sjöfors  H45  1836  
3  Johan Axelsson  H40  2210  
4  Bo Johansson  H55  2257  
5  Jon Lindskog  H40  2355  
6  Lars Magnusson  H55  2759  
7  Lars Johansson  H21  3271  
8  Kjell Svensson  H50  3594  
9  Lars-Magnus Björck  H45  3627  
10  Magnus Nilsson  H45  3745  
11  Sven Ruter   H70  3785  
12  Torsten Claesson  H75  3876  
13  Lars Henriksson  H70  4076  
14  Arne Johansson  H65  4135  
15  Inge Nilsson  H75  4592  
16  Bengt Petersson  H80  4847  
17  Gerth Tolfté  H50  5768  
18  Staffan Käll   H55  5771  
19  Lars Persson  H60  7573  
20  Christer Sjöfors  H70  8243  
 

Raketen den här gången, på listan likväl som i skogen är naturligtvis Lars Johansson. Ingen har 
någon chans där… 3 324 placeringar. Dessutom har han inte ens 6 lopp att räkna som de andra i 
toppen… 
 

/Lars ”ingen-vinterträning-än-så-länge” Magnusson 



Drömskogen 	
  

Vet du var drömskogen finns? Tveka i så fall inte att höra av dig till tävlingskommittén. 
 
Skogen är vår arena. Och för att vi orienterare även i framtiden ska kunna utöva vår sport 
så är vi ständigt på jakt efter nya spännande områden att rita kartor på och som det även 
går att arrangera kommande tävlingar på. Vi vill erbjuda våra deltagare så bra och 
utmanande orientering som möjligt och självklart vill OK Älme fortsätta att hålla en hög 
nivå på våra arrangemang. Så om du kan ge tips på var ”drömskogen” finns så tar vi i 
tävlingskommittén tacksamt emot förslag. Enda kravet är att området måste ligga inom 
Älmhults kommun.  
 
Hälsningar från Filip Sjöfors och Staffan Käll 

 

 
	

	

	



 

Stöd OK Älmes verksamhet! 
 
 

             www.ullmax.se 
 
 

Till OK Älmes medlemmar 

Stöd OK Älmes verksamhet genom att köpa och/eller sälja prisvärda produkter av hög 
kvalitet. Ullmax sortiment innehåller bl.a. underställ, sockar, underkläder, jackor m.m. 
Det finns kläder för både vuxna och barn. 

I klubbstugan finns kataloger och beställningslistor som du gärna får ta med hem eller till 
din arbetsplats för att öka försäljningen och därmed föreningens inkomster. Föreningen 
tjänar 30% av försäljningsbeloppet! Se exempel nedan. 

Exempel: Så mycket tjänar OK Älme på att sälja Ullmax! 

 

              Om 10 personer säljer 

              1 styck Merino Soft Set Kids á 399 kr var 

              så tjänar föreningen 1197 kr! 

 

Säljperioder, målsättningar och resultat 

Från höstupptakten den 30 oktober till den 1 januari 2017 var vår målsättning att tjäna 
4000 kronor till OK Älme. Nu har vi avverkat den första och andra säljperioden, men trots 
att det återstår en säljperiod så har vi redan nått vårt mål. Ett stort tack till alla säljare och 
köpare!  

Föreningens förtjänst hittills under hela 2017 är 5628 kronor! 

Nedan redovisas säljperioderna tillsammans med delresultat för vintern 2016. 

9 Säljperiod 1: 30 oktober – 20 november Resultat: 2226 kr till OK Älme 
9 Säljperiod 2: 21 november – 11 december Resultat: 1895 kr till OK Älme 
9 Säljperiod 3: 12 december – 28 december Resultat: Ej avslutat 

 
Välkommen att höra av dig om du bli säljare eller handla av oss. 
 
 
Hälsningar 
Jessica Björck (tel: 070-647 45 74, e-post: jessica@birki.se) 



Knep och Knåp Inlämnat av: Ann-Britt Persson	

	

		

I den välkända sagan om bockarna Bruse skall de tre bockarna gå till 
ängen för att äta sig feta på det saftiga gräset, men för att komma dit 
måste de passera en bro.	 
Under bron finns det ett farligt troll, som hotar att ta dem. 
Både den lilla och mellanstora bocken Bruse lyckas dock övertyga trollet 
att det är bättre att vänta tills det kommer en större bock. 
När den största bocken kommer till slut, visar det sig att han inte är 
rädd. Han stångar trollet, så att det flyger upp i luften och sedan landar 
med ett våldsamt plask i forsen.		

	

Så här i jultider har bockarna Bruse hittat ett smartare sätt att skrämma trollet.	 
T.o.m. den lilla bocken Bruse behöver inte vara rädd längre.  
 
Vilket är det hemliga lösenordet? 
Lösenordet är det tal, som du får, om du använder svaren i nedanstående uppgifter på 
följande sätt: 
− Börja med att multiplicera svaren uppg. 2 och 4. 
− Lägg därefter till svaren i uppg. 1 och 3. 
 

1. Hur många söndagar kan det högst vara i en månad? 
2. Ta det största tvåsiffriga talet och lägg till 21. Multiplicera summan med 10.	
3. En tegelsten väger 2 kg plus hälften av sin vikt. Hur mycket väger tegelstenen?	
4. Det finns sju kvadrater på den här bilden. Hur stor är skillnaden mellan antalet trianglar 

och antalet kvadrater?	

	

	

Lämna ditt svar till Ann-Britt. 	

 Lycka till!



Rätt svar Knep & Knåp från nr 2 2016	

 

	
	

 

1.a pris  går t i l l  Inge Nilsson! 
 
 

Däggdjur 

1.  
Fackförbund Lo 

2.  
Gör glad + fick mat hos Emil Lejon 

3.  
Hårverktyg + som ger stötar Kamel 

4.  
Rätt svar + siffra Råtta 

5.  
Kulle + kemiskbeteckning Åsna 

6.  
Myndighet för oss som handlar ko 

7.  
Nytvättad Ren 

8.  
Ryggmärgsbrott Lama 

9.  
Snatta + lä i havet Tapir 

10.  
Säger arg hund + fruset vatten Gris 

11.  
Äga + tredje tonen Hare 

12.  
 Motsats till talar Tiger 

13.  
Rösta moderat Blåval 

14.  
Flera personer i ledande ställning Schäfer 

15.  
Okokt fyrbening Rådjur 

16.  
Har bra syn Zebra 

 

Ni	som	läser	Kontroll	på	hemsidan	och	
inte	behöver	tidningen	i	

pappersformat.	

Meddela	eller	maila	Ann-Britt	

annbritt_persson@telia.com	



		

	 OK	Älmes	jourlista	2016	-	2017	 	

	

2016	 Vecka	 datum	 stugvärd	 telefon	 	
51-52	 dec	 Sven-Erik	o	Anita	Svensson	 	 070-624	95	43	

2017	 01-02	 jan		 Sören	Blom	o	Karin	Folkesson	 0476-160	15	

03-04	 jan		 Göran	o	Barbro	Liljequist	 	 0476-153	11	

05-06	 feb		 Stefan	Karlsson	o	Eva	Jansson	 073-820	03	32	

07-08	 feb		 Sven	o	Bodil	Ruther	 	 0476-127	04	

09-10	 feb	-mars	 Jessica	o	Krille	Björck	 	 0476-520	28	

11-12	 mars	 John-Arne	o	Ylva	Sandström	 	 070-582	25	64	

13-14	 mars-april	 Malin	Johansson	 	 070-606	07	21	

15-16	 april	 Magnus	o	Jessica	Nilsson	 	 0476-127	23	

17-18	 april-maj	 Filip	Sjöfors	o	Lisa	Petersson	 	 0476-168	69	

****	 	 	 Måndag	15	maj	kl	17-20		VÅRSTÄDNING		

19-20	 maj	 Jon	o	Annamoa	Lindskog	 	 0476-520	29	 	 	

21-34	 	 	 Gräsklippning	och	översyn	av	stugkommittén	

35-36	 aug-sept	 Staffan	o	Stella	Käll	 	 0476-130	01	

37-38	 sept	 Lars	Henriksson	o	Berit	Nilsson	 0476-136	43	 	

39-40	 sept-okt	 vakant	

Inomhus	 Under	perioden	töm	skräp	och	se	till	att	toaletter	och	duschrum	är	ok	och	att	det	
finns	papper	och	tvål	på	toaletterna.	
När	ni	är	klara	med	er	period	skall	klubbstugan	vara	städad.		Dammsug	och	våttorka	
golven	samt	våttorka	på	sittytor	i	omklädningsrum	och	bastu.	Dammsug	vid	behov	
på	vinden.	Städmaterial	finns	i	skåpen	i	damernas	omklädningsrum.	

Utomhus	 Vintertid	snöskottning	fram	till	dörren.	Sopa	rent	på	farstubron	från	grus	och	löv.	

OBS!	 Skriv	din	signatur	på	listan	som	sitter	på	anslagstavlan,	tack.	

	 Stug-	och	motionskommittén	/	Leif	Nilsson	0476-521	17,	073-181	51	17	

	 Saknar	du	nyckel	ring	Ann-Britt	tel	142	17	



	Vi	sponsrar	OK	Älme	
	

	

Texo	
	

Swedbank	
Fastighetsbyrå	

	

Älmby	Entreprenad	

	

Widings	El	
	

BT	Järn	
	

Glasögonmäster	
Anders	Karlsson	

	

Maxi	
	

Davids	Frisersalong	
	

Sjöstugans	
Camping	&	Vandrarhem	

	

KungSängen	
	

Swedbank	
	

Olssons	Colorama	

	

IKANO	Bank	
	

EY	
	

Carl	Nilsson	AB	
Maskinaffär	

	

Källs	Materialhantering	
	

Företagskonsulterna	
	

Älmhultsbostäder	

	

Länsförsäkringar	
	

Team	Sportia	 	

Åhus	Strand	
	

IKEA	 	

Johannessons	Bygg	 	

Hema	Rostfritt	
	

Handelsbanken	 	

Anemonen	 	

Stena	
	

Elme	Spreader	 	

Marbodal	 	

	
	

Önska	Kungsbacka	
www.onskakungsbacka.se	 	 	



	

	


