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Nu på lördag är det återigen dags för 
Smyrna Second Hand att öppna inför 
en ny säsong. Under våren har vi 

kunnat förmedla pengar till de katastrofdrab-
bade i Haiti och till andra angelägna hjälppro-
jekt, främst riktade till insatser för barns behov 
i länder som Sri Lanka, Tanzania, Uganda, 
Vitryssland, Bolivia, Indien och Tchad.

Öppningsdagens försäljning kommer oav-
kortat att tillfalla PMU-Interlifes insamlings-
aktion

för att bistå den översvämningsdrabbade 
befolkningen i Pakistan, i första hand en hjälp 
för 500 hemlösa familjer. Under den komman-
de säsongen planerar vi för övrigt att kunna 
göra särskilda insatser för bland annat Radio-
hjälpens insamling ”Världens barn”. 

Genom summan av mångas insatser kan 
stora resultat till hjälp för nödlidande männis-
kor uppnås och vi är tacksamma för alebor-
nas fortsatta stöd genom att skänka prylar som 
andra kan bli nöjda ägare till. 

Inlämning av varor sker vid butiken på tis-
dagskvällar. Vi ser fram emot att möta såväl 
gamla som nya kunder. Passa på att fynda och 
gör en insats för nödlidande människor i olika 
delar av vår värld!                         Daniel Höglund

Smyrna Second Hand 
stöder översvämnings-
offer i Pakistan

Vinnaren av
Happy Days-

tävlingen
Angelica Samuelsson, Torp

GULD KÖPES
Vi köper guld i alla former.
Kontakta oss för en påse

och få en skraplott i retur.

EuroGuld
www.euroguld.com

031-72 72 205
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Golfkrogen 
Backa Säteri

Fredag 27 augusti. 
Trubadur Daniel Perez

Boka bord på Alfhems Wärdshus på 0303-33 65 70 eller på 
Golfkrogen Backa Säteri på 0303-122 92

”Nu öpppet
året runt”

DU HAR 
VÄL INTE 
GLÖMT?

i Furulundsparken, 
Alafors 

lördag 
11 september

KVÄLLENS 
UNDERHÅLLNING:

The cloud
lördag 28/8
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AFTER WORK Varje fredag 17- 20

Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20

Boka bord!

UNDVIK KÖ, KOM I TID!


