
ÅRGÅNG 8W VECKA 13W MARS 2018 LOKALTIDNINGEN.SE

LOKALTIDNINGEN
STAFFANSTORP SKÅNES STÖRSTA GRATISTIDNING!

FLERSPÅRSBYGGE: Bullervall måste fl��yttas 4MOTION: SPI vill sanera råttor vid banvallen 4

Vägen till målet en
jättebra boost för

ungdomarna.
5Monica Smidelik om sommarlovsentreprenörerna.”

Satsar på
hemtjänsten
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Carl Ranhög och Carina Rasmusson
satsar på hemtjänst.
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VINN BILJETTER  
TILL ERIC GADD!

TÄVLING!

Öppet hus
Lördag den 7 april kl 10-15

Yddingegården (Yddingvägen 50, Svedala)

Vår tillverkning av ämne till er
blivande möbel kommer visas upp.

Olika företag och branschfolk kommer visa upp
sina olika alster allt från vackra bord till gitarrer

Några av utställarna
Meka trädplockarna AB, H.L Finsnickeri & Möbeldesign
Daniel Erman, Handsnickeriet Lilla Uppåkra, Wildwood
Vi kommer att bjuda på grillad vildsvinskorv och dricka

Vid frågor kontakta oss på
info@holmejabyggshop.se eller 040-481178
Gör ett besök på www.holmejabyggshop.se



Har du ett riktigt bra nyhetstips? 
 Hör då av dig till oss. Det är ditt tips 
som kan hjälpa oss belysa orättvisor 
eller solskenhistorier i din närhet! 

 Lämna ditt nyhetstips antingen via 
mejl nyhetsdesk@lokaltidningen.se 
eller telefon 010-2064559.  
   Tack på förhand!

Ditt tips gör skillnad!NU HAR VI

ALLTID SENASTE NYTT PÅ LOKALTIDNINGEN.SE

FÖLJ OSS PÅ
facebook.com/

lokaltidningen.se
Gilla även 

din lokala sajt!

437 000
skånska läsare!

TÄVLA OCH VINN!
10 biljetter till Eric Gadd i potten

Hur många år fi rar Eric Gadd som artist i år?
A. 20  B. 30  C. 40

Mejla svar och kontaktuppgifter till tavling@lokaltidningen.se 
senast 2/4. Märk mejlet ”Gadd”.Vinnarna presenteras på 
lokaltidningen.se 3/4. Den som deltar i tävlingen godkänner 
att få Lokaltidningens nyhetsbrev. ?lokaltidningen.se 3/4. Den som deltar i tävlingen godkänner ?lokaltidningen.se 3/4. Den som deltar i tävlingen godkänner 

Hallå där Eric Gadd, som spelar på Stjärn-
teatern i Lund den 6 april klockan 20.

Vilket är ditt första konsertminne från Lund?
– Jag gjorde en julshow där 2013 och fi ck nöjet att 
framföra duetten ”Feeling Good” med en då inte su-
perkänd men fantastisk sångerska, Miriam Bryant.

Du fi rar 30 år som artist – vad hade du gjort om 
karriären aldrig tagit fart?
– Drivit krog.

Apropå mat – något matminne från Lund?
– Minns att jag hade en mycket bra middag på Pintx-
os på Lilla Gråbrödersgatan!

När/var spelade du i Lund första gången?
– Oj! Kan det ha vart på Palladium på 1990 talet?

Hur håller man sig på topp under tre decennier?
– You tell me! Har inte direkt varit på topp i 30 bast 
men jag har haft många toppar. Tror det hjälper att va-
ra sjukt nyfi ken och verkligen vilja lära sig nåt nytt.
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SNABBA MED...

FEM

SVERIGE. Enligt Bris års-
rapport har antalet kon-
takter till Bris ökat med 
fem procent under för-
ra året. Det vanligaste 
ämnet som de unga vil-
le prata om är psykisk 
ohälsa, precis som året 
innan.

Bris vill nu fokusera speci-
ellt på tre områden som de 
anser inte lever upp till sina 
åttaganden: vård, skola och 
omsorg. De vill påverka till 
både främjande och före-
byggande insatser.

Barn och unga som ringer 
till Bris jourtelefon berättar 
bland annat om ångest, att 
de vill skada sig själva och 
att de inte vill leva längre. De 
berättar också att de känner 
sig stressade och otrygga i 
skolan. Vissa samtal hand-
lar om deras föräldrar bris-
ter i sina omsorgsförmåga. 
De saknar också informa-
tion från hälso- och sjuk-
vården och klagar på allt för 
långa vårdköer.

BRIS ÅRSRAPPORT bygger 
på forskning från bland an-
nat Folkhälsomyndighe-
ten och Socialstyrelsen samt 
från de ungas egna berättel-
ser. Enligt forskningen in-

verkar skolgången negativt 
på barnets mående. Skolan 
får också kritik för att den le-
der till stress, att den inte är 
likvärdig och att den tilläm-
par ett betygssystem som in-
te främjar lärandet. Allt stör-
re andel gymnasieelever kla-
rar inte betygen vilket leder 
till utanförskap.

”Barn har rätt 
till rätt vård i 

rätt tid.”
DEN SOCIALA barn- och ung-
domsvården anses inte ge 
omsorg i tillräcklig utsträck-
ning, inte heller i tid. Barn 
och unga i utsatta situatio-
ner får inte rätt omsorg. Det 
gäller till exempel de barn 
som är placerade i samhäl-
lets vård eller barn till för-
äldrar i aktivt missbruk. 
Stödet till föräldrar och an-
dra vårdnadsgivare behöver 
också stärkas och utvecklas.

Anna Holmqvist, du är 
Bris pressekreterare. Hur 
arbetar ni själva för att för-
bättra situationen för barn 
och unga?

– Årsrapporten blir ett 
startskott för vårt valarbe-
te. Vi kommer att prata med 

politiker och andra besluts-
fattare. Vi kommer också att 
påverka genom vårt nätverk, 
som består av 3000 professi-
onella yrkesverksamma i 
hela Sverige, personer inom 
bland annat vård och skola. 
Vi sprider informationen i 
rapporten och skapar dis-
kussioner på så sätt. 

I många svenska stä-
der är väntetiden över ett 
år till utredning för till ex-
empel adhd. Vad tycker du 
om det?

– Barn har rätt till rätt vård 
i rätt tid. Det kan få stora 
konsekvenser om barn och 
unga inte får stöd i tid. Det 
är jätteallvarligt. Vården be-
höver byggas ut på lång sikt, 
men det behövs också aku-
ta åtgärder för att korta ner 
vårdköerna. 

BRIS HAR drivit frågan om 
att instifta barnkonventio-
nen i svensk lag. Nu före-
slår regeringen att den ska 
träda i kraft år 2020. Kri-
tiker menar att den är för 
vagt skriven, på grund av 
att allt för många länder 
samsats kring barnkon-
ventionens artiklar, länder 
som inte ens har lika syn på 
mänskliga rättigheter och 
demokrati.

Vad säger du om den 
kritiken?

– Vi måste redan i dag föl-
ja barnkonventionen, så det 
är ingen nytt. Jag tror att den 
blir mer rättssäker och tyd-
ligare för alla om den blir 
lag. Det är två år tills 2020. 
Då hinner vi med kunskaps-
lyft och förberedelsearbete. 
De största bristerna i barn-
konventionen är att den in-
te alltid följs. Barn och unga 
som ringer till oss känner 
inte att de får det skydd mot 
våld som de är berättiga-
de, inte heller vård. De kän-
ner sig heller inte delaktiga i 
den information som gäller 
dem själva. 

Skolan får ju en hel del 
kritik i rapporten. Har Bris 
någon form av samarbete 
med Skolinspektionen?

– Inget formaliserat, förut-
om att vi ingår i samma re-
ferensgrupper. Vi har som 
ideel organsiationen inte 
möjlighet att påverka i de-
ras arbete. De barn och unga 
som ringer till oss är anony-
ma, vilket gör det omöjligt 
för oss göra någon form av 
kartläggning, utan vi försö-
ker påverka på systemnivå.

Rapporten har också skri-
vits i en version för barn.

MAJA BERGQVIST

Unga mår allt sämre
Bris: Vård, skola, omsorg klarar inte sina uppdrag

SLIPP TRÄNGAS PÅ NÄTET
Anslut din villa till Öppen Fiber från Telia – just nu till kampanjpris!

Läs mer på oppenfiber.se
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Meteorvägen 4, Staffanstorp • 046-14 70 00 • info@moblero.se 
Vardag 10-18.30, Lördag 10-16, Söndag och Helgdag 10-16.

Passa på! - Kanonpris på sängar och soffor i butiken.

Sensess 5000 
 

Motoriserad steglöst ställbar
läderfåtölj i semianelin.

Lyftmekanism.
Ställbar sittvinkel, ryggstöd

och nackstöd.
Integrerat fotstöd. Snurrfot.

Pr i s  f r å n

19.690:-

Öppet Måndag–fredag 10–18, 
Lördag 10–16, Söndag 11–16

Adress Handelsvägen 42, Staffanstorp. 

Tel. 046-25 30 05
Plantagen

RONDELLEN

Märkesskor
till RÄTT
PRISER!

Öppet hela påsken
Skärtorsdag 10-18 • Långfredag 11-16

Påskafton 10-15 • Påskdagen 11-16
Annandagen 11-16

Skechers 1050:-

 Legero 800:-

Legero 750:-
även rosa och grått

Rieker  700:-

Tamaris 650:-

ARA 1150:-
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I korthet

De är så nya att de ännu inte
rekryterat all personal.

– Men vi måste räkna med
att vi kommer ha vårdtagare
till sommaren, säger Carina
Rasmusson, enhetschef på
Abello hemtjänst AB.

"Det blev för
trångt"

I ETT FÖRSTA skede söker de
fem personer med under-

sköterskeutbildning varav
två redan är anställda.

– Men i förlängningen
hoppas vi ha ett vårdteam
och ett serviceteam.

Någon lokal i Staffanstorp
har de inte än.

– Det blev för trångt på Pi-
legården där de andra sitter.
Men vi hoppas att vi hittar
en lokal i Staffanstorp som
vi kan ha parallellt med den

här i Lund, säger Carina Ras-
musson.

I framtiden hoppas Abello
fokusera på både Staffans-
torp och Lund. Den lokala
förankringen är en viktig
del av konceptet.

– Vi vill gräva där vi står
och göra ett bra jobb där vi
är istället för att satsa på
bredden, säger en av ägarna
Carl Ranhög.

Enhetschef Carina Rasmusson och en av ägarna Carl Ranhög med hunden Kiwi i famnen. FOTO: LENA KARLSSON

STAFFANSTORP. Nu fi��nns en ny valmöjlighet inom hem-
tjänsten i Staffanstorp. Det är ett purfärskt bolag
som nu har blivit godkänt som utövare av kommu-
nen.

De är ett nytt val inom hemtjänsten

HJÄRUP. Bullervallen vid Vragerupsvägen behöver fl��yttas.
Detta i samband med att arbetet med utbyggnaden av spå-
ren och en ny station i Hjärup påbörjas.

Flytten av vallen är det första av fl��era byggarbeten i Hjärup
i vår. Arbetet pågår mestadels på vardagar från klockan 7 till
18. Arbete kan dock även förekomma under andra tider.

Förutom fl��ytten av bullervallen förbereder Trafi��kverket för
en tillfällig bro över spåren vid Vragerupsvägen. Den kom-
mer att ersätta dagens vägtunnel under spåren och ska även
fungera som tillfällig förbindelse över järnvägen under de-
lar av byggtiden.

FOTO: MOSTPHOTOS

Bullervallen vid spåren fl��yttas

UPPÅKRA/BRYSSEL. För inte så länge sedan besökte Uppåkra
arkelogiska utgrävningar, UAC, Sveriges riksdag. Den 20
mars var det dags för ett besök i Bryssel.

Det var i samband med det europeiska kulturarvsåret
2018 som en konferens där både UAC och European Spalla-
tion Source, ESS i Lund deltog. Syftet var att för den Europe-
iska kommissionen presentera ett pilotprojekt med en arke-
ologisk metod för barn.

– Att koppla samman Uppåkra och forskningsanläggning-
arna för barn känns hisnande och spännande, säger Karin
Nilsson, verkställande ledamot i Uppåkrastiftelsen i ett
pressmeddelande.

Där uttalar sig även Pia Kinhult, Head of Host states rela-
tions på ESS.

– Genom barnen kan vi också, stimulera till tvärvetenskap-
liga studier, samt öka kunskapen hos allmänheten.

Hjälm från vendeltiden. FOTO: MOSTPHOTOS.COM

Uppåkra och ESS till Bryssel

HJÄRUP. Genomför genast en sanering av råttbeståndet ut-
med Banvallsvägen. Det yrkar SPI-Välfärden i en motion till
Staffanstorps kommunfullmäktige. I motionen står det att
det när Trafi��kverket för ett par år sedan rev tre fastigheter
väster om järnvägen omedelbart dök upp råttor i trädgår-
darna på östra sidan av Banvallsvägen.

"När man först började att bygga på Äppelhagen och gräv-
de fram bäcken vid Lommavägen kom råttorna upp och
började fl��ytta norrut. Efter hand som bygget fortskred så
fl��yttade odjuren vidare för att i dagsläget hamnat i villaom-
rådet vid Stenshögsvägen." Det kommer också hända när
det börjar rivas och grävas utmed Banvallsvägen för bredd-
ning av järnvägen till fyra spår, hävdas det i motionen. Där-
för måste det i god tid sättas in bekämpning av råttorna.

FOTO: MOSTPHOTOS.COM

SPI vill bekämpa råttor i Hjärup

levs som att polisen är ute
mycket och gör kontroller.
Vi tror att det är reell polisi-
är närvaro som spelar roll.
Att man ser poliskontroller
när man är ute och kör, sä-
ger Carl Zeidlitz. 

– Polisen står inte särskilt of-
ta utanför skolor på 30-vägar.
De prioriterar skolstart och
Nationella trafi��ksäkerhets-
veckan, säger Carl Zeidlitz.

STATISTIKEN VISAR att anta-
let nykterhetskontroller i
landet sjunkit kraftigt. Förra
året gjordes 940 884 kon-
troller, 2011 var motsvaran-
de siffra 2 739 500.

Motormännens riksförbund
är kritiska till att antalet
nykterhetskontroller sjun-
ker. De är inte nöjda med de
svar de får från polisen i frå-
gan.

– De säger att de kommu-
nicerar på Facebook och so-
ciala medier så att det upp-

– Nykterhetskontrollerna
är ett tecken på att det inte
räcker till. Det är dags att
uppgradera trafi��kpolisens
status. Det är endast trafi��k-
poliser som kontrollerar
den tunga och kommersiel-
la trafi��ken. Det är viktiga ar-
betsuppgifter som bland
annat handlar om kör- och
vilotider, kontroll av lastvik-
ter och lastsäkring, säger
Carl Zeidlitz. 

MEN FLER POLISER i trafi��ken
behövs också för att öka sä-
kerheten för alla som vistas i
på vägarna enligt Motor-
männens riksförbund.

– Förnyat fokus behöver
riktas på beteendet i trafi��-
ken, hos alla trafi��kanter. Här
spelar reell polisiär närvaro
stor roll, för information,
kontroll och trygghet, inte
minst för att följa upp för-
budet mot handhållen mo-
bil som började gälla 1 feb-
ruari i år.

PETER HELLKQVIST arbetar
med att införa den nya pro-
cesstrategin för trafi��kpoli-
sen i Skåne.

– Generellt sett så har de
blivit färre de senaste åren.
Jag som är trafi��kpolis vill ju
så klart att det görs fl��er. Men

Rekordfå trafi��kpoliser: "Finns på Facebook"
SKÅNE. Antalet trafi��kpoli-
ser sjunker och även an-
talet kontroller.
–Polisen säger att de är
synliga på Facebook när
de gör kontroller, säger
Carl Zeidlitz, trafi��ksäker-
hetsansvarig på Motor-
männens Riksförbund.
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Möjligheten för unga att tes-
ta sina entreprenörsdröm-
mar under sommaren fanns
även innan dess. Men det var
under andra former än idag.

– Största skillnaden ligger i
det nära samarbetet som ut-
vecklats med det lokala nä-
ringslivsbolaget Business
Port och resursen vi har
bland företagarna i Staf-
fanstorp, säger Monica Smi-
delik som är handledare för
sommarlovsentreprenörer-
na.

– Det är guld värt att erfar-
na företagare ställer sig till
förfogande med sina kun-
skaper, antingen via före-
drag, studiebesök eller som
mentorer.

I SOMMAR fi��nns det tolv plat-
ser. Antalet sökande brukar
variera. Förra året var det
fl��er sökande än det fanns
plats för.

– Projektet tränar och upp-
muntrar ungdomar i att
kunna påverka sin situation
och ta eget ansvar. Egenska-
per som på sikt kan leda till

att fl��er unga vågar starta
eget, men också ge dem er-
farenheter man har nytta av
som som anställd.
W Är det många som
startar eget sen?

– Varje år har det varit nå-
gon som går vidare. Målet är
ju att på sikt få fl��er att våga

starta eget. Men man ska in-
te glömma att det är vägen
till målet som många gång-
er varit en jättebra boost för
ungdomarna. 

15 MAJ är sista anmälan.

STAFFANSTORP. Nu är an-
mälan till sommarlov-
sentreprenörerna öppen.
Det är sjätte året i rad
som unga i Staffanstorp
får chansen att lära sig
starta eget på lovet.

LENA KARLSSON 
lena.karlsson@lokaltidningen.se

Handledare Monica Smidelik. FOTO: ARKIV/LENA KARLSSON

"En jättebra boost"

Carina Rasmusson är den
första som vårdtagarna mö-
ter. Hon har arbetat inom
äldreomsorgen i 30 år. Ett av
de första jobben hon hade
var på Magnoliagården i
Staffanstorp när det starta-
de 1995. Efter det började
hon jobba i Lund inom
kommunal verksamhet som
sedan gick över till privat.

– Inom den privata omsor-

gen fi��nns det mer möjlighet
att påverka och att göra kar-
riär.

"Möjligt att
påverka"

ANDRA UTFÖRARE av om-
vårdnad och service i Staf-
fanstorp är Olivia hemtjänst

och Ugglans hemtjänst.
Kommunens hemtjänst och
Klöverlyckan är utförare av
enbart omvårdnad och ut-
övare enbart inriktade på
service är Femtiofemplus,
Förenade service, Samhall,
Staffanstorp städ och Städ-
tanten.

Enhetschef Carina Rasmusson och en av ägarna Carl Ranhög med hunden Kiwi i famnen. FOTO: LENA KARLSSON

De är ett nytt val inom hemtjänsten

LENA KARLSSON 
lena.karlsson@lokaltidningen.se

trafi��kpoliserna arbetar
mycket med fordonskontrol-
ler av den tunga trafi��ken. Jag
jobbar intensivt med att en-
skilda poliser ska göra fl��er
kontroller men de har andra

uppdrag, säger Peter Hell-
qvist. 

HAN SÄGER ATT det är en re-
sursfråga hur många kon-
troller enskilda poliser hin-
ner göra. Det är ingen som
arbetar specifi��kt med nykter-
hetskontroller utan de görs
mellan andra uppdrag.

– Jag vill ju så klart att det
ska sluta skjutas och att folk
ska sluta köra onyktra. Re-
sursfördelningen är ett sam-
spel mellan olika intressen,
säger Peter Hellkvist.
W Vad säger du om
Motormännens kritik att
ni påstås hänvisa till att ni
är synliga på Facebook?

– Vi använder oss av sociala
medier i det brottsförebyg-

gande arbetet. Polisen berät-
tar när de varit ute på trafi��k-
kontroller, fångat en tjuv el-
ler en solskenshistoria. Men
det är ju komplement, för-
klarar Peter Hellkvist.

FAKTA:

Antalet utförda nykterhets-
kontroller 2010–2017:
2010: 2 698 010
2011: 2 739 500
2012: 2 440 265
2013: 2 243 368
2014: 2 005 909
2015: 1 410 162
2016: 1 056 280
2017: 940 884

FELIX ALNEMARK

Carl Zeidlitz, trafi��ksäker-
hetsansvarig på Motormän-
nens Riksförbund. 

FOTO: MOTORMÄNNEN

Till skillnad från övriga lan-
det så satsar man på att an-
ställa fl��er i de skånska lant-
bruken. Och till skillnad
från övriga landet köps det
in mer utrustning och ma-
skiner.

Martin Svensson, svin- och
spannmålslantbrukare, har
sin gård utanför Balsby. Han
känner också av den positi-
va vind som drog över lan-
dets bönder under 2017,
trots en tuff höst för sådden.

– Spannmålen kanske har
pekat neråt något men po-
tatisen har legat stabilt och
svinproduktionen pekar
uppåt efter fl��era svåra år, sä-
ger Martin Svensson.

I ÖVRIGA LANDET ser det lika-
dant ut, enligt barometern
upplever 77 procent att lön-
samheten är god eller myck-
et god och lika många av
landets bönder upplever att
lönsamheten som just gris-
bonde är god.

– Ja, den problematiska
hösten med mycket regn

har gjort att höstskörden
blev mindre än väntat och
att man inte kunde så i hös-
tas som planerat, vilket man
nu väntar på att kunna göra
i vår istället. Men när det gäl-
ler mjölkproduktion och
djur ser det bra ut, säger
Paul Henrysson, Sparban-
ken Skåne, som tillsammans
med LRF genomför under-
sökningen.

MARTIN SVENSSON ser dock
försiktigt på framtiden,
även om han precis utökat
sin verksamhet med att ta
över granngården så ser han
på branschen som en sväng-
ande verksamhet.

– Ja, det är en bransch som

kan vända väldigt snabbt, så
det är med försiktighet man
ser positivt på framtiden.

DET HANDLAR inte bara om
den utländska konkurren-
sen enligt Martin Svensson
utan också om svårigheten
med att hitta rätt personal,
då tekniken blir allt mer
komplicerad. Han menar
samtidigt att det största ho-
tet för lantbruken är inte in-
ternationellt, utan att bör-
dig mark bebyggs

– Ja, det är åkermark som
går till spillo, det är vårt
största hot.

Lantbrukaren Martin Svensson i Balsby fi��ck besök av LRF
och Sparbanken Skåne för att presentera årets lantbruksba-
rometer. FOTO: PAOLA NORDGREN

SKÅNE. Den årliga Lant-
bruksbarometern som
släpptes i dagarna visar
att Skånes bönder upple-
ver en bra lönsamhet un-
der året som gått.

PAOLA NORDGERN

Skånska lantbrukare
ser ljuset i tunneln
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Storasyster Lovisa Sajland är
ensam kvar i huset i Nilstorp
utanför Lund. Vanligtvis
springer småsyskonen runt
och håller låda och på kväl-
larna samlas alla kring den
obligatoriska familjemidda-
gen.

Men nu är det tyst.
Pappa Göran, bonusmam-

ma Cecilia och de tre yngre
syskonen Oscar, 14, Gustav,
11 och Josefi��ne, 6, är alla i
Mexiko. Där har Oscar nyli-
gen påbörjat sin behand-
ling mot den aggressiva
hjärntumör som strax innan
jul upptäcktes i hans hjärn-
stam.

– Det är väldigt ensamt. Jag
är van vid att ha dem här
och träffa dem varje dag, sä-
ger Lovisa, som är nummer
två i syskonskaran om fem.

MED FAMILJEN på andra si-
dan jorden fortsätter livet
här hemma så gott det går.

– Det är svårt att hitta en
balans. Livet har tagit en an-
nan vändning, men det fort-
sätter. Det går inte att sätta
allt på paus och det vill inte
Oscar heller att det gör. Sam-
tidigt är det skrämmande
när man går på stan och ser
alla människor. Deras liv ba-
ra fortsätter, medan mitt har
rasat samman.

Det var i början av decem-
ber som Lovisas lillebror
Oscar började klaga på pro-
blem med synen. Han såg
dubbelt och började skela.

– Pappa och Cecilia hante-
rade det, som föräldrar gör

och jag tänkte inte så myck-
et på det, berättar Lovisa.

Men optikern kunde inte
förklara vad som var fel och
Oscar remitterades till
barnsjukhuset för vidare ut-
redning.

– Jag hade varit i Stock-
holm med en väninna när
pappa hämtade mig på sta-
tionen. Han berättade att de
varit hos läkare och att man
trodde att Oscar antingen
hade borrelia eller en hjärn-
tumör. Då Oscars mormor
och morfar har sommarstäl-
le på landet där det fi��nns
mycket fästingar tänkte jag
att det låter rimligt med
borrelia. Att det skulle kun-
na vara en hjärntumör
fanns inte i min sinnevärld.

I VÄNTAN PÅ de första pro-
vsvaren blev Oscar dock
sämre och fi��ck åka in akut
till sjukhuset. Borrelia kun-
de uteslutas. Oscar hade
drabbats av det otänkbara -
en hjärntumör.

– Det går inte att ta in. Man

vill inte tro det. Till en bör-
jan var vi alla jätteledsna,
men så frågade Oscar oss an-
dra; ”Varför gråter ni? Det är
ju jag som är sjuk. Hur vill ni
att jag ska hålla hoppet
uppe om inte ni gör det”.

Under december var famil-
jen samlad på BUS i Lund i
väntan på biopsi och strål-
behandling.

– Vi försökte fokusera på
vardagliga saker för att få
Oscar att tänka på annat.
Ibland spelade vi spel,
ibland pingis. Jag köpte
med mig lunch, som jag och
Oscar åt tillsammans på
sjukhuset.

Att dela måltiderna med
sin bror kändes bra för Lovi-
sa, då matlagning är ett stort
intresse för dem båda.

– Oscar är otroligt matint-
resserad och vi lagar mycket
ihop. Det började med att vi
var tvungna att hjälpa till
med att skala potatis och
sånt. Men ganska snart trött-
nade vi på det och ville göra
de roliga sakerna i matlag-

ningen, så nu är det pappa
som skalar potatis och vi
som gör det andra. Vi gillar
att sitta med våra kokböcker
och titta för att få inspira-
tion.

FÖR LOVISA betyder sysko-
nen och familjen allt. Hon
står nära alla sina syskon,
men har också olika relation
till dem alla.

– Oscar är otroligt smart
och klok för sin ålder. Det
har han alltid varit. Och han
är allmänbildad. Trots att
han är mycket yngre än jag
kan han komma hem och
uppdatera mig om vad som
händer i världen. Ibland när
det bara är vi hemma sitter
vi och pratar om allt mellan
himmel och jord. De samta-
len värderar jag högt.

I början av januari kom
provsvaren från biopsin.
Oscar hade drabbats av en
mycket aggressiv form av
hjärntumör i den känsliga
hjärnstammen, som på
grund av sin placering inte

går att operera.
I Sverige fi��nns ingen be-

handling mot den här typen
av tumör och att prognosen
ser mörk ut. Men det fi��nns
en ljusning. På en klinik i
Monterrey i Mexiko har man
specialiserat sig på att be-
handla framförallt barn
med den här typen av tumör
och behandlingen har ofta
varit framgångsrik.

För att få råd till resan star-
tade familjen Sajland en in-
samling, i vilken tusentals
personer på kort tid engage-
rat sig och skänkt pengar.

– Det är allt från studenter,
som sätter in sina sista fem-
tio kronor av studiebidraget
till privatpersoner, företag
och föreningar som donerar
fl��era tusen. Att så många en-
gagerar sig betyder väldigt
mycket för oss. Det ger oss
energi och hopp om att det
här faktiskt kommer att gå
bra, säger Lovisa.

OCH BRA KOMMER DET GÅ.
Det har Lovisa och resten av

familjen Sajland bestämt.
– Det fi��nns ingen annan

bild av vår framtid än att
Oscar fi��nns där. Han ska leva
precis som alla andra, bli
vuxen, studera och skaffa fa-
milj, som han så gärna vill.
Vi kommer se tillbaka på det
här som något som hände
när vi var små. Oscar hade
cancer, men blev frisk.

Du kan hjälpa Oscar i hans
kamp mot hjärntumören
genom att bidra till insam-
lingen på Youcaring.com,
alternativt swisha pengar
till pappa Göran på 070
6265478.

Fotnot: Oscar har i dagarna fått
sin andra behandling på kliniken
i Mexiko och svarar hittills bra på
behandlingen

”En framtid utan Oscar fi��nns inte”
SJUKDOM. Hur fortsätter
livet när det ofattbara
händer? Den frågan käm-
par Lovisa Sajland med
just nu. Hon är storasys-
ter till Oscar, som befi��n-
ner sig på en klinik i
Mexiko för att besegra
sin ovanliga hjärntumör.
– Han kommer att bli bra.
Det måste han. Det fi��nns
inget alternativ. I framti-
den kommer vi se till-
baka på det här som nå-
got som hände när vi var
små. Oscar hade cancer,
men blev frisk.

Syskonen Sajland, Oscar, Lovisa, Simon, Gustav och Josefi��ne. FOTO. PRIVAT

SANNA HJALMARSSON 
sanna.hjalmarsson@lokaltidningen.se
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– Man blir väldigt lugn av att
umgås med alpackor. Jag
känner själv hur axlarna
sänker sig och blodtrycket
sjunker när jag kommer in
till dem, säger Jeanett Mag-
nusson.

Alpackan är ett kameldjur
som ursprungligen är hem-
mahörande i bergskedjan
Anderna i Sydamerika. Den
avlas huvudsakligen för sin
fi��na ull, men används även
som betesdjur och som säll-
skap vid vandringar.

MED HANTVERK som största
fritidsintresse drömde Jea-

nett Magnusson i många år
om att skaffa får. När ena
dottern föreslog att de skul-
le vara med på en alpacka-
vandring blev det istället ett
annat ulligt djur som blev
drömmen.

– Vi blev helt förälskade.
Eftersom alpackor lever i
20–25 år så frågade jag mina
döttrar om de ville ta över
när jag inte orkar längre.
Om ni vill, så satsar vi, sa jag.

Så blev det och tillsam-
mans gick de en utbildning
hos Österlen Alpacka, där de
också köpte sina första djur.

– Det är fl��ockdjur, så man

måste ha minst tre stycken.
Vi tänkte skaffa tre men
kom hem med fyra, och se-
dan dess har det tillkommit
några, säger Jeanett och
skrattar.

Nu har de nio ston och ett
fjolårsföl, en hingst som är
utlånad till en fölfl��ock så
han har fått lekkamrater. 

–Tanterna här blev lite
trötta på hans tonårsodräg-
lighet, nu har han andra
som han kan leka och busa
med.

En alpacka kostar cirka 8
000–70 000 kronor, beroen-
de på bland annat ullkvali-
tet och stamtavla. Det är
överlag ett lättskött djur.

– Jag brukar säga att de be-
ter sig som katter, det är hela
tiden på deras villkor. Vissa

dagar går det att gulla och
kela med dem, andra dagar
glor de bara på en och und-
rar vad man gör där.

– Om man behandlar dem
lugnt och värdigt så är de
väldigt behagliga att ha och
göra med.

ALPACKORNA KLIPPS en
gång om året, i maj månad.
Det fi��nns två typer av ull: hu-
acaya som är riktigt varm,
och suri som är mer silkes-
liknande och sval. Ullen kan
bland annat spinnas till
garn eller tovas, precis som
vanlig fårull.

Jeanett skaffade sina första
alpackor för två år sedan.
Från början var ullen det
primära, men efterhand har
andra tankar dykt upp. Avel

är en av planerna och fem av
stona är dräktiga och beräk-
nas få föl någon gång i som-
mar.

VANDRINGAR MED alpackor-
na är en annan plan – liksom
att använda djuren i terape-
utiskt syfte.

– I England, USA och Aust-
ralien används alpackor
som vårddjur, till exempel
för personer som har stress-
relaterade sjukdomar, de-
pressioner, ADHD eller au-
tism. Tanken är att någon
annan ska sköta den terape-
utiska biten och att jag ska
tillhandahålla djuren, be-
rättar Jeanett.

Att ha alpackor innebär en
del byråkratiskt huvudbry.
De räknas varken som lant-

bruksdjur eller sällskaps-
djur, därför fi��nns det inga
regler exempelvis för hur
stort stall de måste ha.

– När vi byggde stall beräk-
nade vi det utifrån måtten
som krävs för de största häs-
tarna.

Jeanette har vid några till-
fällen haft öppet hus på går-
den för att vänja alpackorna
vid främmande människor.

– Har man besök fl��er än sju
gånger räknas man som
djurpark, så frågan är om vi
ska ansöka om att bli djur-
park. Det är många fråge-
tecken när det gäller alpack-
or eftersom de är ganska nya
i Sverige, säger Jeanett Mag-
nusson.

"Blir lugn av att umgås med dem"
"Jag brukar säga att de beter sig som katter, det är hela tiden på deras villkor. Vissa dagar går det att gulla och kela med dem, andra dagar glor de bara på en och undrar vad man gör där."

FOTO: ANJA DEGERHOLM

TERAPI. Vårdhundar har nog många hört talas om,
men vårdalpackor? Jeanett Magnusson hoppas att
hennes lilla alpackafl��ock i Fogdarp om några år ska
kunna användas i terapeutiska syften.

ANJA DEGERHOLM

Alpackan är ett fl��ockdjur och man måste ha minst tre djur tillsammans. Jeanett Magnusson
har nio ston och ett utlånat hingstföl. FOTO: ANJA DEGERHOLM

Alpackor är nyfi��kna djur. En kamera är till och med mer intressant än mat.
FOTO: ANJA DEGERHOLM



SERVICEGUIDENRing efter 
service!

Annonsera hela året för endast 3800:- 
För information och bokning: 010-206 45 21

BIL & MOTOR 

BILLACKERING & 
PLÅTREPARATIONER
Dalby Billackering 046-200 600
Kalkstensvägen 20, Lund
Billackering & plastreparationer

BILUTHYRNING
Folkes Biluthyrning 046-35 41 40
Personbilar, bussar, släp, lastbilar
www.folkesbiluthyrning.se

SLÄPUTHYRNING
Kvist & Knast 0413-202 33
Galler, Biltransport, Kåpa m.m. fr. 125:-/dygn
www.magasinera.info

BILVERKSTAD
Vianor AB 046-12 40 20
Däck – fälg – hjulinställning 
– bilverkstad – AC
www.vianor.se
Görans Bilservice 046-25 03 62
Meteorvägen 1, Staffanstorp
Service - Däckbyte - Reparationer
& Besiktningsanmärkningar

BYGG & RENOVERING 

Atlas Bygg 0705-78 44 74 
Det kompletta byggföretaget 
Christer Nilsson
atlasbygg@hotmail.se

Widéns golv & måleri AB
 046-25 85 00, 0707-88 09 61
BYGG o MARK i LUND
Blomstervägen 14, 22593 Lund 0708-10 65 30
Ombyggnad,tillbyggnad renovering o markarbete
jl.byggomark@live.se   www.byggomark.com

KC Elektro & Bygg       0790-74 14 15
kcelektroochbygg@outlook.com

ELEKTRIKER
Thulins Elektriska AB 046-13 51 40
Elinstallationer, reparationer m.m.        www.thulins.se

ENERGIRÅDGIVNING
Reslövs Energi Kontor: 0413-55 70
Vi utför service och reparation på alla IVT och andra 
värmepumpar. Även försäljning.
www.reslovs-energi.se

KAKEL
Limerick´s Kakel & Bygg 0730-62 85 90
www.limerickskakel.se
Staffanstorps Kakelservice AB  070-202 35 60
Helhetslösning för er badrumsrenovering.
Behörigt företag. Vi fi nns på Facebook
www.staffanstorpskakelservice.com
MÅLERI
Allservice Kävlinge – Thomas
www.allservicekavlinge.se  0705 – 70 02 30

SM Måleri 0706-67 39 11 / 0737-83 58 58
Vi har lång erfarenhet och hög service.
www.smmaleri.se

Levin & Ohlsson Måleri AB  046-540 90 80
Det familjeägda måleriet med över 45 år i branschen
www.levinohlssonmaleri.se
Tom’s Måleri 0737-15 52 53
Utför stora och små måleriuppdrag 
www.tomsmaleri.se 
SNICKERI
IdéBygg Tony Johansson
Kök, golv, staket, trädäck, förråd, bodar m. m
 046-260 17 30 • 0704-57 60 36
www.idébyggtonyjohansson.se

Jerlströms Snickeri AB 0706-49 06 15
Snickeri och tillverkning
www.jerlstromssnickeri.se

TAKARBETEN
Pej Plåt 0705-10 60 22
Allt inom tak. Plåt – Papp – Tegel. Använd ROT-avdraget!

www.pejplat.com

CYKELVERKSTAD 

Lindelöfs cykel & knivsliperi 0736-87 22 02
Öresundsvägen 14, Lund
Försäljning av begagnade cyklar & tillbehör.
Cykelverkstad alla märken. 
Slipar allt som ska vara skarpt! 

DATORSERVICE 

Datordoktor  0708-13 30 60
”din hjälp med tekniken”
Installation, felsökning, virus, nätverk, etc
www.datordoktor.se

DVD-KÖP & HYRFILM 
Hemmakväll
Bankgatan 6 046-12 90 77
S:t Laurentiigatan 6 046-18 46 30
Fäladstorget 10 046-15 22 30
www.hemmakvall.se

FRISKVÅRD 

TRÄNA FÖR EN HÅLLBAR VARDAG
Leg. Sjuksköterska & Lic. Medicinsk Tränare
För privatpersoner och företag
Hanna Åberg, UpsideDown 0708-26 62 98
Lundavägen 2, i Södra Sandby
www.upsidedown.se

APOTEK
Apotek Hjärtat 0771-405 405
Mårtenstorget 12, Lund.
Öppettider: Måndag–fredag 9–20. Lördag 9–19. 
Söndag & helgdag 10–19. Helgafton 9–17.
Störst varulager av läkemedel, egenvårds- 
och djurprodukter. Enkelt att hitta i centrala Lund.
www.apotekhjartat.se 
Kronans Droghandel Mobilia 046-12 80 01
Traktorvägen 4, Lund
Mån–fre 9–20, lör 10–18, sönd 11–18
Egenvård och recept.
Stort sortiment av djurprodukter.
Lätt att parkera.
www.kronansdroghandel.se

AUKTORISERAD FAMILJERÅDGIVARE
Walid Hamawander 0706-55 46 18
Beteendevetare, Legitimerad Psykoterapeut
Par och individual samtal 
FOTVÅRD
Bara Fötter 046-14 51 01
Britta Lindén-Darfeldt. 
Auktoriserad medicinsk fotvård. Kattesund 7
Lena Fötter och Tår 046-21 107 12,  
Grönegatan 2b ( Rybergs salong ), 070-663 65 16
Lund, även hembesök
www.salongrybergs.se

OPTIKER
Optiker Branning 046-13 32 30
Öppettider: Vard. 9–18, Lör. 10–15
www.branning.se

ORTOPEDISKA INLÄGG
Skomakaren Henry 046-14 81 14
Auktoriserad ortopedskotekniker
www.skomakarenhenry.nu

VÅRDCENTRALER 
Vårdcentralen Getingen
Entrégatan 3, 22185 Lund
Öppet vardagar 08.00-17.00

ÖPPEN MOTTAGNING till distriktssköterska 
måndag-fredag kl 09.00-12.00.
ÄLDREVÅRDSMOTTAGNING
Telefontid alla dagar 09.00-12.00 046-17 70 50 
Tidbokning till läkare eller 
Distriktssköterska 046-17 72 00
Rådgivning  046-17 72 00 
Arbetsterapeut 046-275 22 11
 046-17 72 18                             
Dietist   046-275 17 38
Astma/KOL mottagning  046-17 72 00
Diabetesmottagning 046-17 72 00

Vid akut sjukdom utanför 
våra öppettider kontakta 
kväll- och helgmottagningen  046-17 72 00
www.vardcentralengetingen.se

Vårdcentralen Måsen
Tärnvägen 10 B, 227 32 Lund
Öppet måndag–fredag 8–17
Tidbokning till läkare eller 
distriktssköterska 046-275 19 50
Rådgivning 046-275 19 50
Arbetsterapeut 046-275 19 44
Astma-/KOL-mottagning 046-275 19 30

Barnavårdscentral 046-275 19 26
 046-275 19 29
 046-275 19 57
Diabetesmottagning 046-275 19 22
Dietist 046-275 19 61
Kurator 0705-71 37 38
Kurator/psykoterapeut 046-275 19 37
Sjukgymnast 046-275 19 40
Om du blir sjuk när vårdcentralen 
har stängt, ring  046-275 19 50
så blir du kopplad till Kvälls- och Helgmottagningen.
www.vardcentralenmasen.se

Vårdcentralen Linero/Östra Torn
Vikingavägen 31, 224 76 Lund
Öppettider måndag-fredag 8.00-17.00

Tidbokning till läkare eller 
distriktssköterska 046-275 20 50
Rådgivning  046-275 20 50
Arbetsterapeut 046-275 20 61
Astma/KOL mottagning 046-275 20 40
Barnhälsovård 046-275 20 62
 046-275 20 42
 046-275 20 45
Diabetesmottagning 046-275 20 56
Kurator/psykolog 046-275 20 78
Sjukgymast 046-275 20 65
Vid akut sjukdom utanför öppettiderna var
god kontakta Kvälls och helgmottagningen  
 046-275 20 50
www.vardcentralenlinero.se 

Vårdcentralen Norra Fäladen
Fäladstorget 4, 226 47 Lund

Tidbokning till läkare eller
distriktssköterska 046-275 21 00
Rådgivning 046-275 21 00
Diabetesmottagning  046-275 21 00
Astma/KOL mottagning  046-275 21 00
Tobaksavvänjning 046-275 21 00
Dietist  046-275 18 69
Arbetsterapeut  046-275 21 27
Psykolog 046-275 21 00
Stressgrupp  046-275 21 00

ÄLDREVÅRDSMOTTAGNING
Telefontid 09.00-12.00 046-275 21 34

Barnavårdscentral 046-275 21 10
Fäladstorget 18 046-275 21 20
  046-275 21 30

Sjukgymnastik 046-275 21 25
Fäladstorget 24

UNGA VUXNA
Lilla Tvärgatan 10 046-359 80 93

Vid akut sjukdom utanför 
våra öppettider kontakta 
kväll- och helgmottagningen 046-275 21 00

www.vardcentralennorrafaladen.se

Vårdcentralen Nöbbelöv
Nöbbelövs Torg 1, Lund
Öppet måndag–fredag 8–17
ÖPPEN INFEKTIONSMOTTAGNING mån-fredag kl 
8-10. Då tar vi emot dig med akuta infektioner 
och besvär i öron, hals, ögon, bihålor, luftrör och 
urinvägar.
ÄLDREVÅRDSMOTTAGNING
Telefontid Alla dagar 11-14 046-17 70 09
Drop in torsdagar mellan 14-16

Tidbokning till läkare eller 
distriktssköterska 046-275 22 50
Rådgivning 046-275 22 50
Arbetsterapeut 046-275 21 27
Astma-/KOL-mottagning 046-275 22 50
Barnavårdscentral 046-275 22 73
 046-275 22 74
Diabetesmottagning 046-275 22 68
Kurator 046-275 22 59
Sjukgymnast 046-275 22 55
Vid akut sjukdom utanför våra 
öppettider kontakta kvälls- 
helgmottagningen 046-275 22 50
www.vardcentralennobbelov.se
Vårdcentralen Sankt Lars
Sankt Larsparken byggnad 6
Öppet måndag–fredag 8–17.
Telefon 046-275 22 00
Tidbokning till läkare  046-275 22 00
eller distriktssköterska
Rådgivning 046-275 22 00
Arbetsterapeut 046-275 22 11
Astma-/KOL-mottagning 046-275 22 00

Diabetessjuksköterska 046-275 22 00
Kurator 046-275 22 12
Tobaksavvänjning 046-275 22 00
Sjukgymnastik 046-275 22 07
Uroterapeut 046-275 22 00
Barnhälsovården 046-275 21 92
 046-275 22 18
ÄLDREVÅRDSMOTTAGNING för dig som är 75+
Telefontid Vardagar 13.00-15.00  046-275 22 40 
ÖPPEN MOTTAGNING för akuta infektioner 
Vardagar 09.00-10.30 
Om du blir sjuk när vårdcentralen
har stängt, så ring  046-275 22 00
www.vardcentralensanktlars.se
Vårdcentralen Södertull
– Din hälsa i centrum!
Helgeandsgatan 16, Lund
Öppet- och telefontider vardagar 8-17
Laboratoriet: Måndag-torsdag 8-16, 
Fredag och dag före helgdag 8-12 
DROP- IN måndag-fredag 8,30 -10. Då tar vi emot 
dig med akuta infektioner och besvär i öron, hals, 
ögon, bihålor, luftrör/andning och urinbesvär.
ÄLDREVÅRDSMOTTAGNING för dig som är 75 och 
äldre. Telefontid vardagar 9-12  046-275 18 33
Tidbokning till läkare
eller distriktsjuksköterska   046-275 19 00
Rådgivning 046-275 19 00
BVC (Barnavårdscentral) 046-275 18 91
Astma/ KOL mottagning 046- 275 19 00
Sjukgymnast 046- 275 19 00
Arbetsterapeut 046- 275 18 78 
Psykolog 046- 275 18 59
Kurator 046- 275 18 75
Dietist 046- 275 18 69
Diabetesmottagning 046- 275 18 81
Tobaksavvänjning 046- 275 19 00
Om du blir sjuk när VC har stängt kontakta KHM 
Ring 046-275 19 00 och följ instruktionerna.
www.vardcentralensodertull.se
Vårdcentralen Södra Sandby
Revingevägen 2
Öppettider vardagar 8–15
Tidbokning till läkare och
distriktssköterska 046-275 23 00
Rådgivning 046-275 23 00
Astma-/KOL- mottagning 046-275 23 00
Diabetsmottagning  046-275 23 00
Barnavårdscentral 046-275 23 22
 046-275 23 23
 046-275 23 24
Psykolog 046-275 23 00
Sjukgymnastik 046-275 23 26, 046-275 23 06
Äldremottagning 046-275 23 07
Laboratoriet öppet:
måndag–torsdag 8.00–15.00 
fredag 8.00–12.00
Vid akut sjukdom utanför våra 
öppettider kontakta kvälls- och helg-
mottagningen i Lund 046-275 23 00
www.vardcentralensodrasandby.se

FAMILJELÄKARMOTTAGNING
Gunilla Pilfors. Leg.läkare. Kansligatan 7, Kävlinge
 0703-351760. 046-711760.
 Franskt 0033782460714

HEM & TRÄDGÅRD 
BLOMMOR
Eka Blommor 046-211 87 10
Trollebergsvägen 49E, Lund

SOLSKYDD
Örestads Solskydd AB 046-15 77 60
www.orestads-solskydd.se
info@orestads-solskydd.se

FÖNSTERPUTS
Gyllix & Co Fönsterputs AB 040-23 69 70
Välkommen att boka fönsterputs
Kantyxegatan 25 B,  213 76 Malmö

STÄDNING
Hemklart Skåne AB 073-64 33 859
Hem- och kontorsstädning, fönsterputs, fl ytt,
Trappstädning, trädgård m.m. RUTAVDRAG!

Lunda Städ Asker AB 046-211 33 46
Städning, fönsterputsning, fl yttstädning, byggstädning 
golvvård, sanering, tömning av bohag och hushållsnära 
tjänster.

TRÄDGÅRD
Lunds park & maskin 046-211 14 00
Försäljning & fullservice av 
trädgårdsmaskiner och skyddskläder.
www.lpmab.se

Allservice Kävlinge – Thomas
www.allservicekavlinge.se  0705 – 70 02 30

Skånsk Trädgårdsservice 0706-20 61 62
Stensättning, trädgårdsunderhåll, 
beskärning – allt inom trädgård
www.skansktgs.se
Kvist & Knast 0413-202 33
Grus, Makadam, Matjord, m.m. 
Utkörning lastbil eller hämta själv i släp fr. 250:-/släp
Björn Haglund Trädgårdsinspiratör  0705-386286
planering-anläggning
b.haglund@haglundsgarden.se, 

KAMINER 

Kamincentrum i Hörby 0415-131 30
Allt inom kaminer och skorstenar 0733-200630
Slagtoftavägen 16, Hörby 
www.kamincentrum.com

LUFTSOLFÅNGARE 

Kamincentrum i Hörby 0415-131 30
(SolarVenti) 0733-200630
Slagtoftavägen 16, Hörby 
www.kamincentrum.com

NYCKLAR & SKOVÅRD 

Quick Service 
Mårtenstorget 11 (Coop Konsum) 046-211 54 50
* Skoreparation *Nyckelkopiering* Klockservice
www.quickservice.se

TEXTIL & DESIGN 

KEMTVÄTT
Tvättstugan i Lund  046-18 88 90
www.tvattstugan.com
Öppettider: må, ti, to, fr  9–18. lunchstängt 13–14

TRANSPORT / FLYTT 

MAGASINERING
Kvist & Knast 0413-20233
Mitt I Skåne Mitt i Höör
3 kvm - 20 kvm.
Vid uthyrning av våra förråd låna gratis fl yttsläp.
www.magasinera.info

SLIPERI 

Lindelöfs cykel & knivsliperi 0736-87 22 02
Öresundsvägen 14, Lund
Försäljning av begagnade cyklar & tillbehör.
Cykelverkstad alla märken. 
Slipar allt som ska vara skarpt!

Vill du synas på Serviceguiden?

Kontakta oss:

Felipe Bravo 010-206 46 20

Ulrik Lackegård 010-206 46 09

Renee Johnsson 010-206 46 74

annons.lund@lokaltidningen.se

Lunda Städ Asker AB 046-211 33 46
Städning, fönsterputsning, fl yttstädning, byggstädning 
golvvård, sanering, tömning av bohag och hushållsnära 

Riv ut & spara!
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– Det är ytterligare ett steg
för att förbättra gästupple-
velsen, säger Mattias Lind-
qvist, operativ chef för
McDonald’s Skåne.

Bordsserveringen, som
man enkelt väljer via ett
knappstryck i beställnings-
kioskerna eller genom att
säga till i kassan är en del av

McDonalds nya koncept
”Made for You” som nyligen
lanserats på fl��era restau-
ranger.

– Gästen ska kunna slå sig
ner i lugn och ro medan vi
förbereder deras mat som
lagas på beställning. Sedan
kommer vi ut och serverar

maten vid bordet, förklarar
Mattias Lindqvist.

Bordsserveringen inleddes
officiellt den 20 mars, men
redan veckan innan kunde
Triangelrestaurangens kun-
der prova på den nya servi-
cen.

– Det har fallit mycket väl

ut, Vi har fått mycket positiv
respons från våra kunder
och det har varit många som
valt det som alternativ.

Genom bordsserveringen
hoppas McDonalds ledning
kunna ge mer personlig ser-
vice och få mer tid med gäs-
terna. 

– Än så länge måste man
använda beställningskios-
kerna som fi��nns runt om i
restaurangen, men andra
länder har exempelvis be-
ställning via en app, så det är
inte omöjligt att det snart
kommer hit också.

Skånsk McDonald's-restaurang är först ut med bordsservering
MALMÖ. Långa köer i väntan på sin mat är snart ett
minne blott för McDonalds gäster. Nu börjar hambur-
gerkedjan med bordsservering. Först ut är Malmö.

SANNA HJALMARSSON
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*Dela upp betalningen på 3, 5, 11 eller 23 månader! (24 månaders räntefritt inklusive upplägg. Avg 495:-, avi 35:- uppdelat på 23 månader. Total kredit-
kostnad 1.185:- E� ektiv ränta vid köp för 10.000:- 6% enligt konsumentverkets riktlinjer.)

www.blomsterbergs.se

BLOMSTERBERGS
SÄNGAR Vi har fått människor 

att sova gott sedan 1926

S K Å N E S Ä N G E N

BLOMSTERBERGS
SÄNGAR Vi har fått människor 

att sova gott sedan 1926

LUND/NOVA
Avtalsvägen 13 (vid Mediamarkt, samma hus som Kökscentrum/Elon)
Tel 046-12 55 50 E-Post: lund@blomsterbergs.se 
Öppet: Vardagar 11-19, Lörd & Sönd 11-17

LÖDDEKÖPINGE/CENTER SYD 
Marknadsvägen 12 (Vid Center Syd, granne med Outlet Syd) Tel 046-13 06 06
E-Post: loddekopinge@blomsterbergs.se Öppet: Vardagar 11-19, Lörd & Sönd 11-17

4,7/5
V Å R T  B E T Y G  P Å

iPad på köpet!
PAKETPRIS

49.980:-
Ord pris 66.970:-.

2 ställbara Jensen Ambassadör Gavel 180 Fenix Decor, 
Konad ekben, Softline 2, gäller endast färg 463 gråbeige.

24 månaders räntefritt 
2.133:-/mån*

Fullservice Hemkörning ända
in i sovrummet, värde 1.495:-! 
Ända in i sovrummet, den gamla sängen med tillbaka!

BLOMSTERBERGS
SÄNGAR Vi har fått människor 

att sova gott sedan 1926

48.000:-
Ord pris 59.990:-.
Jensen Kontinental Supreme

Konad ekben, Optima, välj bland 18 färger. Gavel från 2.990:-.

24 månaders räntefritt 
2.050:-/mån*

Fullservice Hemkörning ända
in i sovrummet, värde 1.495:-! 

Ända in i sovrummet, den gamla sängen med tillbaka!

Fullservice Hemkörning ända
in i sovrummet, värde 1.495:-! 

Ända in i sovrummet, den gamla sängen med tillbaka!

Fullservice Hemkörning ända
in i sovrummet, värde 1.495:-! 

Ända in i sovrummet, den gamla sängen med tillbaka!

24.990:-
Ord pris 41.980:-.

Jensen Ambassadör Kontinental Gavel 180 Fenix Decor, 
Konad ekben, Softline 2, gäller endast färg 463 gråbeige.

24 månaders räntefritt 
1.508:-/mån*

Värde 4.295:-
Gäller inköp gjorda från 180330, går ej
att kombinera med andra erbjudanden!

**Gäller enbart sängarna i annonsen!

iPad
PÅ 

KÖPET!

iPad
PÅ 

KÖPET!

iPad
PÅ 

KÖPET!

iPad
PÅ 

KÖPET!

iPad
PÅ 

KÖPET!

25%
RABATT! 

Spara 16.990:-

40%
RABATT! 

Spara 16.990:-

33%
RABATT! 

Spara 12.200:-

28%
RABATT! 

Spara 13.520:-

20%
RABATT! 

Spara 11.990:-

Fullservice Hemkörning ända
in i sovrummet, värde 1.495:-! 
Ända in i sovrummet, den gamla sängen med tillbaka!

24.990:-
Ord pris 31.790:-.

Curem Kontinental
Champagneben, bäddmadrass, 50% på gavel vid köp av säng.

24 månaders räntefritt 
1.091:-/mån*

PAKETPRIS
34.990:-

Ord pris 48.510:-.
Ställbar Curem Kontinental 2 ställbara 90x200,
Champagneben, bäddmadrass, 50% på gavel vid köp av säng.

24 månaders räntefritt 
1.508:-/mån*

BLOMSTERBERGS
SÄNGAR Vi har fått människor 

att sova gott sedan 1926

BLOMSTERBERGS
SÄNGAR Vi har fått människor 

att sova gott sedan 1926

Fullservice Hemkörning ända

BLOMSTERBERGS
SÄNGAR Vi har fått människor 

att sova gott sedan 1926

Påsköppet
Långfredag 11-17

Påskafton 11-17

Påskdagen 11-17

Annandag Påsk
11-17

**

**

**

**

**




