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Grattis Josefine!
som blev avdelningens
6000:e medlem!

Nu kan du rösta
på dina ombud

Ungas röst
i avdelningen

Ny kurs för
Handelsombud

Vem ska representera dig på
Handels kongress? Här är
kandidaterna. Rösta idag!

Amanda Johansson blev fackligt
aktiv för ett år sedan. Nu företräder hon alla unga i södra Sverige.

Handels Helsingborg satsar
på kurser 2016. Anmäl dig till
en eller flera!

Sidorna 4-5

Sidan 3

Sidorna 5 & 7

LEDARE: MATS PANTHER

Handels Direkt
0771- 666 444
alla vardagar 8 –18

Som medlem i Handels är du
alltid välkommen att kontakta oss.
Hos oss får du personlig rådgivning
i frågor som rör ditt medlemskap,
jobbet och arbetslivet. Det kan
vara allt från anställningsvillkor,
löner, arbetsmiljö, rättigheter,
medlemsförmåner och medlemsavgift till frågor om a-kassan.

Avdelningsnytt
i Helsingborg
ges ut av Handels avd 6 Helsingborg.
HANDELS AVDELNING 6
Postadress Box 9064, 250 09 Helsingborg
Telefontid
Måndag-fredag: 8.00–16.00
Telefon 0771-666 444
Epost helsingborg@handels.se
Besöksadress
Sofiebergsvägen 24
Besök efter överenskommelse.
Läs mer på handels.se
A-KASSAN
Telefontid
Måndag-fredag 8.00–18.00
Adresser
Skicka kassakort till:
Handels a-kassa, Box 999
831 29 Östersund
Övriga handlingar, ej kassakort:
Handels a-kassa, Box 49
631 02 Eskilstuna

Vi är en stark motpart

H

andels avdelning 6 går
framåt med stora steg. I höst
har vi passerat 6 000 yrkesverksamma medlemmar!
Detta är mycket bättre än vad vi har
räknat med i vår planering och ett gott
betyg på vår verksamhet. Vi har satsat
på att synas ute på arbetsplatserna och
det har gett resultat. Vi är stolta, men
inte nöjda.
Medlemsutvecklingen ställer
naturligtvis höga krav på avdelningen
och oss förtroendevalda att fortsätta
addera värde till medlemskapet. Som
tur är har vi även lyckats mycket bra
med rekryteringen av nya förtroendevalda så vi är fler som kan stå upp för
handelsanställda och våra villkor.
vi att utöka utbildningsplatserna så att många nya
medlemmar och förtroendevalda får
möjlighet att lära sig mer om facket
och arbetsmarknaden.
Men vi behöver dig! Även om allt
går mycket bättre än förväntat så
behöver vi fler som kan rekrytera
ombud och medlemmar. Ibland räcker
det med att ställa en fråga till sina
närmaste arbetskamrater. Är du
intresserad att jobba med medlemsrekrytering kontakta gärna Jennie Collin
alternativt Martin Nyberg på avdelning 6, 0771-666 444.
NÄSTA ÅR PLANERAR

VI BEHÖVER ALLA. Ett tufft år väntar, som
de flesta vet. Vi börjar med en avtalsrörelse direkt efter årsskiftet och om allt
går bra så har vi nya kollektivavtal den

1 april 2016. Medlemstillströmningen
stärker oss som motpart till arbetsgivarnas organisationer. Resultatet av
förhandlingarna vet vi inget om idag,
men vi vet att ju fler medlemmar och
förtroendevalda som har kunskap,
desto tyngre väger våra krav.
Strax därpå håller Handels kongress
om våra framtidsfrågor och utmaningar – en händelse som påverkar alla
medlemmar.
MYCKET AV DET

fackliga arbetet
handlar om att
sprida information, om medlemskapets värde
och kollektivavtalens innehåll. Med
kunskap flyttar vi
fram våra positioner. Vi behöver
dig! Hör
av dig!

Mats Panther,
ordförande i Handels avd 6 Helsingborg

Ansvarig utgivare
Magnus Möller, 010-450 81 60
Redaktionskommitté
Anneli Eriksson, Lennart Nilsson, Malin
Pamp, Mats Panther.

Ny assistent på avdelningen i Helsingborg

NÄSTA NUMMER
Manusstopp: 21 januari
Utgivningsdag: 11 februari

avdelning 6 i Helsingborg.
Jessica har tidigare jobbat i kassan på Ica Maxi Råå.
Hon har haft många fackliga uppdrag: vice ordförande
på jobbet, ordförande i avdelningens ungdomsgrupp
och ledamot i avdelningsstyrelsen med mera. Hon har
gått en internationell utbildning på folkhögskola.
På avdelningen ska hon jobba administrativt och med
utåtriktad verksamhet.

Produktion
Mezzo Media AB
Tryck
Sjuhäradsbygdens tryckeri AB

Representantskapsmöte
ny verksamhetsassistent på Handels

JESSICA DAVENIUS ÄR
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Har du frågor? Jessica
Davenius kan svara i
Helsingborg.

»Unga
faller mellan
stolarna»

I STYRELSEN/

Amanda Johansson brinner för ungdomars rättigheter på arbetsmarknaden.
– Det verkar som en hel generation har
fallit mellan stolarna – och det skrämmer mig.

hon fått av att vara
med Handels ute på uppsökerier. Då
har hon mött unga anställda i handeln
som blir utnyttjade och felbehandlade.
Det kan till exempel gälla uppsägningar och konstiga, felaktiga, anställningsformer.
– Det som sker idag är fruktansvärt.
Unga blir överkörda, säger Amanda
Johansson.
– Jag har blivit förvånad och skrämd
över att unga inte vet vad kollektivavtal är eller ens vad facket gör.

Unga blir utnyttjade och har
dålig koll på sina rättigheter.
Amanda Johansson är skrämd
över utvecklingen.

– Vi ser till att ungdomsverksamheten fungerar i alla avdelningar i
Handels och kan stötta upp ifall någon
lokal ungdomsgrupp behöver hjälp
med till exempel skolinformation,
berättar Amanda Johansson.

DEN INSIKTEN HAR

varit medlem i Handels
sedan hon var 18 år och fick sitt första
jobb i en butik på Väla. Det var hennes
mamma som uppmanade henne att bli
medlem.
För ett år sedan tog hon ett steg till
och engagerade sig i avdelning 6. Hon
gick på ett möte med lokala ungdomskommittén och sedan var hon biten.
Nu företräder hon alla unga i
Handels avdelningar i södra Sverige; i
höstas blev hon nämligen invald i
Handels centrala ungdomskommitté.
SJÄLV HAR HON

i Stockholm där hon förbereder sig för årets
Ungdomsforum. Det är ett tvärfackligt
arrangemang där över tvåhundra unga
LO-medlemmar samlas för att knyta
kontakter och få inspiration i sitt
uppdrag. Nya idéer och tankar ska tas
hem till lokala ungdomsgruppen i
Helsingborg.
– Vi jobbar hela tiden för att sänka
trösklarna för unga att ta sig in i
facket. Vi vill att så många som möjligt
ska engagera sig i Handels, berättar
Amanda Johansson.
AVDELNINGSNYTT NÅR AMANDA

UNGDOMSGRUPPEN JOBBAR med flera
metoder för att nå unga handelsanställda. De träffar många elever, eftersom
gruppen ansvarar för skolinformationen. Ibland gör de uppsökeri på
arbetsplatser och nyligen har de börjat
ringa till unga medlemmar.
Ungdomsfrågor drivs också internt.
Amanda är ersättare i avdelningens styrelse.
– Det är en bra möjlighet att göra

Amanda skic
kar
vidare till ...
sig hörd.
Jag trycker
på i
ungdomsfrågorna
även om
jag inte
har
rösträtt.

... Johan
Bendtzen på
Dogman i
Åstorp. Varfö
r
är du fackligt
aktiv?

PÅ JOBBET ÄR Amanda Johansson
Handelsombud. Hon utbildar sig till
fackombud. Hon är på det tredje steget
i avdelningens utbildningstrappa för
förtroendevalda. Efter sex steg får hon
rätt att förhandla.
– Jag vill se till så att alla har det bra
på jobbet och när jag får förhandlingsrätt kan jag göra mer och hjälpa fler.

Pausa julen – kom på klubbmöte
DU ÄR MED i en fackklubb!
Även om det saknas en på
just din arbetsplats så finns
det en klubb för dig:
Allmänna klubben.
Kom till allmänna
klubbens årsmöte så får du
samma värdefulla information som andra Handels-

15 december
svingas
klubban i
Allmänna
klubben.

medlemmar. Just nu är

avtalsrörelse, Handels
kongress och avdelningens
verksamhet i nordvästra
Skåne aktuellt.
Så ta en paus i julhetsen
och ägna några timmar åt
dig själv!
TID: 15 december kl 18:3020:00

PLATS: Handels expedition,
Sofiebergsvägen 24, Helsingborg.
ANMÄLAN: helsingborg@
handels.se senast den 10
december. Lättare förtäring
erbjuds. Vid frågor kontakta
avdelningen.
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Här är dina
Har du röstat till Handels kongress? Gör det direkt
och bestäm vem som ska representera dig på Handels kongress. Under hela december pågår valet
av kongressombud.
Alla medlemmar har rösträtt.

Så röstar du
Handels avdelning 6 har elva ombud
på kongressen – och 26 som ställer
upp i valet.

vi kandidaterna. De
första elva är avdelningens rekommenderade lista, valda av avdelningens representantskap. Övriga kandidater presenteras i bokstavsordning.
All röstning i kongressvalet sker
digital vid datorer, alltså inga pappersvalsedlar denna gång.
HÄR PRESENTERAR

SOM MEDLEM har

lägga din röst.

du tre möjligheter att

1. På webben. Med hjälp av ditt
Bank-ID – eller, vilket går snabbare att skaffa, ditt e-medborgarkonto – loggar du in på handels.se/
kongress2016. Där finns valsedeln.
2. På avdelningen i Helsingborg. Den
15 december kl 8:00-20:00 håller

expeditionen öppen för dig som
vill rösta. Valförrättare finns på
plats och du behöver du inget
Bank-ID för att rösta. Expeditionen finns på Sofiebergsvägen 24 i
Helsingborg.

representantskap har
antagit Malin Pamps motion som
kräver en ny modell för dem med
flera anställningar.
– Det är orimligt att de som har
flera anställningar ska straffas med
fler karensdagar i sjukförsäkringen,

AVDELNINGENS

2. Jessica
Davenius, 26 år,
ICA Maxi Råå

7. Sara Andersson,
26 år, ICA Maxi Råå

8. Annette Nilsson,
39 år, Coop Forum
Landskrona

Johan Bendtzen,
40 år, Dogman
Åstorp

Jennifer Hultberg
Månsson, 23 år,
Net On Net HBG

Ulf Nilsson Elledil,
50 år, Hyresgästföreningen

Magnus Olsson, 47
år, Order Helsingborg

Petra Struwe, 50
år, Hornbach HBG

Paul Törnhed, 30 år,
Hornbach HBG

Vill du komma en annan dag – kontakta avdelning 6.
3. På ditt jobb. Handels kommer
gärna till din arbetsplats om ni vill
ordna gemensam röstning. Kontakta avdelningen och boka tid.
HANDELS HAR KONGRESS 23-27

april i
Stockholm. Kongressen bestämmer
vilka frågor Handels ska jobba med
de kommande fem åren.
Använd din röst och välj så att
kandidaterna representerar dig och
din bransch! Du kan läsa om kandidaternas hjärtefrågor på handels.se/
kongress.

Avdelningen skickar vidare motion om otrygga jobb
Motionen om karensdagar för sjuka
går vidare till Handels kongress.

1. Malin Pamp, 41
år, OCAY Helsingborg

säger Malin Pamp på Ocay i Ängelholm.
Det innebär att Malins förslag nu
är hela avdelningens förslag. I april
diskuteras förslaget på kongressen
som avgör om det här är en fråga för
Handels att driva.
Avdelning 6 i Helsingborg har
skickat ett trettiotal motioner till
Handels kongress.
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a kandidater

18 kronor kan ge
miljon vid olycka
DU KAN FÅ BÄTTRE

Medlemsolycksfall – Fritid

skydd på din fritid för 18 kronor
i månaden.
Alla medlemmar i Handels
har en olycksfallsförsäkring.
Den ger en
grundtrygghet
Blankett i
om du skadar
tidningen
dig på fritiden.
– fyll i och
Om du beskicka in.
talar 18 kronor
i månaden högst invaliditetsersättning till en miljon kronor.
(400 000 kr ingår i grundförsäkringen.)
Använd blanketten som
följer med som bilaga i den här
tidningen.
– för olyckor som sker när du är

ledig

Alla kan råka ut för olycksfall –
både otursgubbar och andra. De
inträffar plötsligt och utan att du
förberedd. När du är på jobbet
är
är du försäkrad via kollektivavtal,
men det gäller inte när du är ledig,
vilket faktiskt är större delen av
din tid. För vem kan inte slå ut
en tand, halka i badkaret, såga
benet, ramla från en stege, skära
sig i
sig i fingret eller cykla omkull?
Det är i motionsspåret, i skidbacken
eller på den egna tomten som
vi skadar oss.

Allt det här ingår

Du kan få ersättning för en rad händelser,
olycksfallet och olika former av följder. både själva
• Olycksfallsersättning
• Akutersättning
• Sjukhusvistelse
• Tandskador
• Rehabilitering

• Övriga kostnader
• Kroppsskadeersättning
• Invaliditet *(kompletteras)
• Krisbehandling

*I ditt medlemskap ingår invaliditetsersättning

Invaliditetsersättningen förstärker

med upp till 200 000 kronor.

din inkomst vid en bestående invaliditet.

Du har här en möjlighet att komplettera

Försäkringsbeloppet är 1 000 000

Du betalar bara 18

kronor som räknas upp beroende

din försäkring.

på invaliditetsgraden.

kronor per månad.

Jag vill teckna kompletteringen till

Jag vill ha information om övriga

Handels olycksfallsförsäkring.

försäkringar för mig och familj.

Namn ................................................

................................. Ort ................................................

.........

Personnummer ................................................

................... Telnr ................................................

Lämnas eller skickas till Handels

3. Marcus
Strandberg, 49 år,
ICA Lagret

4. Ann-Gelie
Jönsson, 51 år,
H&M Väla

5. André Börvall,
31 år, f.d Proffice

6. Muzaffar Khan,
36 år, ICA Lagret

9. Anna Ingers,
47år, City Gross

10. Arnold Svarrer,
24 år, Hornbach
HBG

11. Malin B
Andersson, 31år,
ICA Lagret

Tony Becker, 59 år,
IKEA Ödåkra

Amanda
Johansson, 23 år,
New Yorker Väla

Jenny Lindblom, 35
år, ICA Maxi Råå

Marcus Malmborg,
31 år, ICA Lagret

Gert-Åke Mathisen,
51 år, ICA Lagret

avdelning 6, vik och tejpa, adressen

finns på baksidan.

Ny kurs för Handelsombud
MÅNGA MEDLEMMAR vill

vara Handelsombud på sina arbetsplatser. Avdelningen har en ny kurs
för just Handelsombud. Kursen
handlar om ombudets roll och
uppdrag; vikten av kommunikation, medlemskapets värde och
fackets uppgift. Välj ett datum:
Datum: 18 februari, 3 maj, 28
september.
Plats: Handels expedition, Helsingborg.
Anmäl dig till Handels Direkt
0771-666 444.

Se över säkerheten
i jul
JULHANDELN ÄR i

Henrik Rixtorp, 39
år, ICA Maxi
Special Ängelholm

Stefan Segelsson,
52 år, ICA Lagret

Vill du veta mer om
kandidaterna, vilka frågor
de tänker driva på kongressen – gå in på handels.se/
kongress2016

Robert Sjödahl
Modèer, 48 år,
IKEA Ödåkra

Johan Sjöstrand,
40 år, ICA Lagret

KONGRESSKALENDER
NOVEMBER/DECEMBER

Val av kongressombud.
4 JANUARI

Centrala valkommittén räknar
rösterna.
23-27 APRIL

Kongress i Älvsjö, Stockholm.

full gång.
Mycket pengar är i omlopp under december vilket ökar risken
för hot mot anställda.
Det finns flera korta utbildningar för anställda i handeln.
Du tar dig genom Säker i butik
på två timmar – en liten insats
ifall något händer.
Be din arbetsgivare att få läsa
kursen. Kursen visar hur man
minimerar risken för rån och
hjälper att lindra verkningarna
om ett rån ändå inträffar. Läs
mer på sakeributik.se
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Josefine blev
avdelningens
6 000:e medlem
Grattis Josefine Svensson på
Nikita Hair på Väla!
Hon blev avdelningens
6000:e medlem!
DET GÅR BRA för Handels. Hela
året har nya medlemmar
strömmat in i avdelning 6
Helsingborg. Sedan årets
början har avdelningen ökat
med 422 medlemmar.
Under hösten passerade
avdelningen den magiska
gränsen 6 000 yrkesverksamma medlemmar och har
fortsatt att växa.
Den 1 november var 6 063
yrkesverksamma medlemmar
i Handels avdelning 6.

uppvaktades på sin arbetsplats av
avdelningen.
– Det var kul att det blev
just jag, jag trodde inte det
var verkligt först, säger
Josefine Svensson.
Hon är utbildad frisör och
JOSEFINE SVENSSON

Nyfiken
på Handels?
Anmäl dig till ”Alla
medlemmars kurs”

Se kursdatum i
kalendern nedan.

har efter en period med
hyrstol och jobb i annan
bransch, valt att bli anställd.
– Jag trivs fint. Det är ett
omväxlande jobb, roligt och
så gillar jag att träffa människor.
kollega som
uppmanade Josefine Svensson
att gå med i Handels. Hon
fyllde i en ansökan på
handels.se.
– Nu har jag mitt på det
torra, ifall det skulle hända
något, säger hon.
Handels avdelning 6 är
den avdelning i Handels som
växer relativt mest.
– Vi har varit väldigt
aktiva och satsat mycket på
att synas ute, förklarar
Magnus Möller, förste
ombudsman på avdelning 6.
– Både anställda och
förtroendevalda har gjort ett
fint arbete med att förklara
medlemskapets värde.

DET VAR EN

Josefine Svensson på Väla ansökte om medlemskap på
Handels hemsida. Strax därpå uppvaktades hon av
avdelningens ordförande Mats Panther.

KALENDER & STUDIER JANUARI – APRIL
12-14 JANUARI

24 FEBRUARI

17 MARS

Koll på Handels. Internatkurs i Klitterbyn, Ängelholm, för medlemmar
under 30 år.

Alla medlemmars kurs
– Arbetsplatsen.

Årsmöte i avdelning 6.

8 MARS

BAM, Bättre arbetsmiljö för
skyddsombud. (Kursen
fortsätter 11, 18 och 25
april samt 2 maj.)

26-28 JANUARI

Handels steg 4, Lönen.
Kurs för förtroendevalda.
Plats: Sundsgården, Helsingborg.
3 FEBRUARI

Handels steg 1, Uppdraget.
Kurs för förtroendevalda.
18 FEBRUARI

Kurs för Handelsombud.

Alla medlemmars kurs
– Samhälle.
9-10 MARS

Handels steg 2, Arbetsplatsen. Kurs för förtroendevalda. Plats: Sundsgården,
Helsingborg.
15-17 MARS

Handels steg 5, Organisationen. Kurs för förtroendevalda. Plats: Sundsgården,
Helsingborg.
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4 APRIL

23-27 APRIL

Handels kongress, Stockholm.
Alla kurser hålls på
Handels expedition, Sofiebergsvägen 24, Helsingborg,
om inget annat anges.

KURSLOKAL.

Välkommen
på kurs!
Det är enkelt
att anmäla sig till
Handels kurser:

ANMÄLAN:

Hemsida
handels.se/helsingborg
E-post
helsingborg@handels.se
Telefon
0771-666 444, val 4,
ange 042

UNG I HANDELS

Under 30 år?
DÅ ÄR DU välkommen

till avdelningens ungdomskommitté. Kontakta oss via mail: ung.06@handels.se

Koll på Handels –
årets ungdomskurs!
Vad gör Handels egentligen? På jobbet och ute i
världen?

avdelningens
internatkurs så får du
veta. Kursen är i Klitterbyn i Ängelholm den
12-14 januari 2016. Alla
medlemmar som är
under 30 år och som vill
börja engagera sig
fackligt är välkomna.
På kursen deltar
medlemmar från Skåne
och Blekinge. Du lär dig
om lagar och avtal, dina
rättigheter i arbetslivet
och vad det innebär att
vara fackligt aktiv.
FÖLJ MED PÅ

Det blir tre
Handels innebär
fullspäckade
• MedlemsrekryKurs!
dagar med
tering
diskussio• Hur Handels
12-14 januari i
jobbar ute i
ner,
Ängelholm - bara
världen
inspireranför dig under
de föreläs30 år.
ningar och
KURSEN ÄR GRATIS
roliga kvällsaktiför deltagare. Handels
står för mat och logi
viteter.
samt resekostnad.
Detta året läggs lite
Handels står för din
extra vikt på avtalsrörelförlorade arbetsförtjänst.
sen 2016.
Har du några frågor, hör
Detta får du koll på:
av dig till Jessica
• Dina rättigheter i
Davenius 010-450 81
arbetslivet
66, jessica.davenius@
• Lagar och avtal
handels.se.
• Fackets funktion i
Anmäl dig senast den
samhället
31 december.
• Vad medlemskap i

Ny ordförande
i ungdomsgruppen
Sara Andersson är ny
ordförande i
avdelningens
ungdomsgrupp.

Sara
Andersson.

Sara jobbar i
delikatessen
på Ica Maxi
Råå där hon är skyddsombud.
Hon startade sitt fackliga
engagemang med en grundkurs
”Alla medlemmars kurs” och gick
sedan ungdomskursen ”Koll på
Handels”.
– Där lärde jag mig grunderna
om hur Handels fungerar och jag
hade riktigt roligt under denna
kurs, säger Sara Andersson.
Strax därpå gick hon på möte
med avdelningens lokala ungdomsgrupp och efter knappt ett år som
aktiv har hon nu tagit över som
ordförande.

Arnold Svarrer: Mitt liv som lukare

G

od dag på er! Mitt namn är
Arnold Svarrer och jag är 23 år
gammal. Jag bor och är
uppväxt i en mycket trevlig stad som
heter Höganäs i Skåne. Min arbetsplats
är Hornbach i Helsingborg. Där har
jag jobbat sedan 2013 med att hjälpa,
ge råd och tipsa kunder för deras
projekt i vardagen eller renoveringen.
Mitt huvudområde är färg och heminredning. Det är otroligt roligt att hjälpa
människor med deras tankar och idéer.
Varje dag är inte sig lik och varje
individ har sina egna kreativa projekt.
Jag gillar verkligen mitt jobb! I grunden är jag målare.
vintern 2014.
Innan visste jag inte mycket om vad
facket var för något. Det enda jag

JAG GICK MED I FACKET

otroligt stark hjärta för facket och
kämpar för att individer ska ha
det bra på sina arbeten. Vår stora
hjärtefråga är att sträcka fram
handen och visa vägen för
ungdomarna. Tänk att en tredjedel av Handels medlemmar är 30
år eller yngre. Och i våra branArnold
scher har vi många villiga,
Svarrer.
fantastiska och grymma ungdomar.
DET BÄSTA SOM HAR hänt mig är
Många har inte koll på vad ett
nog alla dessa utbildningar, föreläskollektivavtal är, hur viktigt det är med
ningar och gemensamma aktiviter man
ett arbetsgivarintyg, semesterersättning,
gör tillsammans i Handels. Det är
rätt lön etcetera. Så luken har en viktig
enormt givande och intressant. Våren
roll i vårt fackförbund. Handels kan
2015 fick jag äran att få gå med i den
vara stolta över våra grymma eldsjälar
lokala ungdomskommittén i Helsingmen som jag säger hjärtliga hjältar.
borg som jag även idag sitter med i och
som jag är enormt tacksam för.
A R N O L D S VA R R E R
Mina kamrater i denna kommitté är
lokala ungdomskommitten
verkligen starka individer och har ett
Helsingborg
visste var att det kostade lite
pengar. Men idag vet jag absolut
vad facket gör och hur viktigt det
är med fackförbund. Våren 2015
fick jag en mycket fin roll på min
arbetsplats som jag även har
idag. Det är att vara en ungdomsorganisatör.
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Krysset nr 4
Koppla av en stund med korsord och sudoku. Skicka
in en av lösningarna till oss. Vi lottar ut trisslotter
bland alla inkomna rätta lösningar.
1:a pris är 4 trisslotter.
2:a pris är 3 trisslotter.

3:e pris 2 trisslotter.
4-5:e pris är 1 trisslott.

Namn ......................................................................................

Adress .....................................................................................

Postnr och ort .........................................................................
Puzzle 1

Sudoku Puzzle Generator v2.0a

DEN
BLIR
OMKRAMAD

GRATTIS ALLA VINNARE I NR 3/2015! 1. Inga-Lill Karlsson. 2. Odette Gross. 3. Britt Hultberg. 4-5. Ulla Ringström, Inge Lindfors.

VIVEVÄXT

Skicka lösningen
senast den 15
januari till Handels
avd 6, Box 9064,
250 09 Helsingborg, eller via
e-post: helsingborg@handels.se.
Om du e-postar
räcker det med
lösningen i
ordflätan i de gula
fälten. Märk
kuvertet ”Läsartävling”.

