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CASH-BACK!CASH-BACK!
Vid köp av Philips LCD med ambilight får 
du pengar tillbaka i efterhand av Philips. 
Gäller vid köp inom perioden 23/2 till och med 8/3.

 Storlek Pengar tillbaka

 32"  1000:-

 42"  2000:-

 47" 3000:-

 52" 3500:-

Philips 32,42PFL7613D/12
Fängslande upplevelse 
med Ambilight! 

Inbyggd digital tuner, HD-Natural 
Motion rörelsekompensation, Pixel Plus 
3HD, 4 HDMI, USB-in, Vridbart bords-
ställ i glas. 42” Full-HD, 32” HD-ready.
Det har aldrig varit billigare att köpa 
kvalitéts LCD:er från PHILIPS!

42"
9.990:-

Du betalar i 
butik 11.990:-

32"
7.990:-

Du betalar i 
butik 8.990:-

NYHET!

Ger ett virtuellt 5.1 från 
en högtalare. Kraftig 
subwoofer ingår. Spelar 
DVD, CD, MP3-CD, 
FM-radio, USB-in, I-POD 
dockning ingår. Mycket 
bra ljud utan kabel trassel!

NU
9.990:-

Philips HTS8140/10
DVD-hemmabio-system
med soundbar! 
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FINAL
HALVA REAPRISET

"Det finns jobb"
NÖDINGE. Michael Leuf-
kens, arbetsmarknads-
områdeschef, gav posi-
tiva besked på freda-
gens sopplunch.

– Det finns jobb och 
den generationsväxling 
som snart kulminerar 
kommer istället att 
skapa bristyrken.

I en tid av varsel och ökad 
arbetslöshet var det svårt att 
känna någon optimism inför 
Michael Leufkens anförande. 
Tänk vad fel man kan ha.

– Visst är vi inne i en djup 
lågkonjunktur och visst finns 
det problem, men det finns 
också möjligheter och ljus-
punkter.

Leufkens anser inte att 
denna lågkonjunktur än så 

länge går att jämföra med vad 
vi upplevde på tidigt 1990-tal 
då en halv miljon arbeten för-
svann.

– Det står inte helt stilla, 
utan det finns en rörelse ute 
på arbetsmarknaden. Vi har 
snart en generationsväxling 
som "peakar" (2011) och då 
kommer tillväxten på arbets-
marknaden inte att kompen-
sera pensionsavgångarna. 
Det blir en stor utmaning 
för västvärlden i stort, säger 
Leufkens.

Bristyrken
Det spås brist på yrkesmän i 
flera olika grupper. Vården 
och skolan är två säkra om-
råden i framtiden. För tillfäl-
let råder det brist på dataspe-
cialister.

– Även om vi kommer att få 
flera bristyrken betyder inte 
det att arbetslösheten för-
svinner. En av vår tids störs-
ta uppgifter är att matcha 
och utbilda alla de som har 
otillräcklig utbildning för att 
kunna ta ett jobb i de kate-
gorier där sysselsättningen 
finns, menar Leufkens.

Västsverige är särskilt hårt 
drabbat av varsel. Sedan i 
höstas duggar de tätt. 3000 
nya varsel per månad är ingen 
rolig läsning.

– Men i februari har vi bara 
nått 1500. Det kanske börjar 
lägga sig nu, funderar Leuf-
kens.

Michael Leufkens, ar-
betsmarknadsområ-
deschef, hävdar att 
det kommer att finnas 
gott om jobb i fram-
tiden.
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SlutRea!
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Öppet: Mån–fre 9.30–18, Lördag 10–14

Nu rensar vi butiken för att få 

plats med vårens nyheter!

30-70%
på kvarvarande vinterkonfektionrabatt


