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DANTAX 32LCD VD9.4
Mycket prisvärd 32” med hög standard

KKAMMMMPAAAANNNNNJJPRIS

2.990:-

DANTAX
32” HD-klar LCD 
2 HDMI, USB in, 
Boxer-godkänd 
digitalmottagare

GRUNDIG
32” HD-klar LCD 

med inbyggd 
digitalmottagare 

MPEG 4 

GRUNDIG
42” Full HD LCD 

100 Hz & bildstabilisering, 
4 HDMI, VGA, USB med

inspelning, MPEG 4

• Vi har även de senaste 3D tv apparaterna & 3D blu ray-spelarna 
• Ca 10 olika Laptop-modeller & ca 30 olika platt-TV-modeller hemma 
• Prisvärda dvd-spelare från 399:-

KKuunnskkkap &&&&& KKvalitet, 

aaallttidd 22 ååårrrsss ggaranti 

pppåå aalllllaaa TV

GRUNDIG 32 GLX3001
32” LCD med bra bild & ljud kvalité

PPRIISSSSÄNNNKKKTT 11000:-

NU 3.990:-

PRISSSSÄÄNNNKKKTTT 22000:-

NU 6.990:-

GRUNDIG VISION 9 VLC 9040C
42” som har allt till lågt pris

Annelie Nyberg öpp-
nade Godisboden i 
juli.

Nu stundar snart 
hennes bästa tid.

Julen är nämligen 
gottegrisarnas bästa 
dagar.

Julchoklad, skumtomtar, pol-
kagrisar, mintspån, romerska 
bågar, marsipan, brända mand-
lar och 220 sorters lösgodis. 
Suget efter sötsaker lär bli till-
fredsställt om Annelie Nyberg 
får bestämma.

– Jag tror inte jag har missat 
något. Det här är absolut vår 

viktigaste tid, men det är min 
första jul som godishandlare så 
jag lär säkert ha glömt något. 
Det får i så fall bli en läxa till 
nästa år, säger hon.

Det hon är mest nöjd med 
är ändå att kunna erbjuda alter-
nativ till de som av något eller 
flera skäl inte kan äta traditio-
nellt godis.

– Vi har gjort en noggrann 
märkning av allt godis. Alla ska 
känna sig trygga när de handlar 
här. Vi har glutenfritt, lakto-
sfritt, mjölkproteinfritt, gela-
tinfritt, sojafritt och sockerfritt 
godis. Det är bara att titta noga 
på märkningen.

Förutom att Annelie vill bli 
den självklara leverantören till 
alla alebors godisbord finns här 

också alternativ till julgåvor.
– Vi har exklusiv choklad 

som passar till både whiskey 
och vin. Dessutom gör vi gärna 
godiskorgar till företag och söta 
julpaket.

Godisboden upplever sin 
första julmarknad och hoppas 
få bli en upplevelse för alla 
besökare. Det är tveklöst en 
charmig och mycket läcker 
butik som har öppnat.

– Jag tycker vi har lyckats 
forma den precis som vi ville, 
nu jobbar vi med att fylla den 
med kundernas önskemål. 
Vi får mycket förslag och det 
mesta tar vi hem på försök. Det 
som säljer behåller vi i sorti-
mentet, berättar Annelie.

Jul – gottegrisarnas tid

Annelie Nyberg har laddat Annelie Nyberg har laddat 
upp inför sin och Godisbo-upp inför sin och Godisbo-
dens första julmarknad.dens första julmarknad.
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...och många fler 
kända märken

Allt för både 
Hon & Han
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