MEDLEMSINFORMATION

VINTER 2015xxx

Hej medlemmar!
Här kommer årets julutskick. Vi vill passa på att tacka för ytterligare ett år
med Kedjan och dela ut medlemskorten som gäller för 2016. Skriv er adress
på dessa kort och ta del av flera olika rabatter hos lokala företag.
God jul och gott nytt år
Styrelsen i Kedjan

SNÖBOLLAR
15 medelstora eller 30 små
150 g smör
125 g mascarpone (halv burk)
2,5 dl kokosflingor + att rulla i
3 msk valfri sötning
0,5 tsk vaniljpulver
60 g finhackad mandel
1/2 pressad citron + ev rivet citronskal
Mixa allt i matberedare. Ställ kallt en
stund.
Rulla sedan till bollar och rulla i
kokosflingor. Förvara i kylen.

”En smula hänsyn och lite
omtanke betyder så mycket.”
Nalle Puh

Vill du lämna in
en motion
till kommande årsmöte?
Mejla den till
styrelsen@kedjan.org

Vi i styrelsen har fått en del
meddelanden, av lite olika karaktär. Det
är allt från för höga häckar, till ljudliga
fester, stökiga tomter och bilar på
tomgångskörning…
Vi anser inte att det är styrelsens uppgift
att komma med ”enskilda pekpinnar”.
Däremot kan vi lyfta det mer generellt,
och ber er alla att visa hänsyn gentemot
era grannar.

MEDLEMSRABATTER

2016x x

SFP Bygghandel AB/Svenska Fönsterproffsen
AB
Som din lokala byggvaruhandel på
gångavstånd för dig, med utställningsbutik på
Markörgatan 10, säljer och monterar vi ifrån
leverantörer med högsta kvalitet.
Vi erbjuder dig 10-25% på delar utav vårt
utbud. Monier (tak), Velux (takfönster), Kährs
(parkett), Ytterdörr, Fasadfönster, Sveden Trä
(panel) etc.

20% rabatt på Flügger färgproduckter
20% rabatt på Fiona-tapeter
10% rabatt på övrigt Flüggersortiment, så som
verktyg, och övriga tapeter.
Vendelsövägen 51 Tel: 08-745 22 02

10% på hela det ordinarie sortimentet (ej på reavaror) www.kladin.se
Torfastleden 3. Ägaren är Ann-Kristina Arvidsson
Tel: 08-776 21 59 eller 0704 13 48 05

Eftersom vi även gör hembesök tar vi endast
emot kunder efter överenskommelse.
08-777 70 64 eller 08-777 70 66.

Dessa rabatter gäller endast för Kedjans medlemmar
mot uppvisande av medlemskort.

MEDLEMSRABATTER

2016xx x

10% rabatt på glasögon.
Tel: 08-777 25 40

15% rabatt på nyckeltillverkning .
10% rabatt på låsmaterial.
Träffgatan 1
Tel: 08-777 11 11
Brandbergens Kemtvätt, skrädderi, skomakeri. 5
% på sina redan låga priser. Tel: 076 93 83 359

Välkommen på ett besök i EK´s Blomsterbod!
Vi finns på Vikingavägen 11, “Lill Centrum” i
Handen.
Medlemmar får 10 % på allt utom blomstercheckar
och blommogram.

Torfastleden 3
Alla hushåll får en fri provträningsvecka (värde 750kr)
och vid avtalstecknande bjuder vi på medlemspriset.
Vi erbjuder alltid familjerabatt (om tre personer
tecknar sig i samma hushåll, så gäller 10 % rabatt på
alla över 15år.)

Dessa rabatter gäller endast för Kedjans medlemmar
mot uppvisande av medlemskort.

