Idag smäller det! Det är den sista dragningen i
omgången och du har chans att vinna
”Drömbilen” - en bilvinst för 500 000 kronor
och 1,5 miljoner kronor i kontanter. Det betyder
ett sammanlagt värde av 2 miljoner kronor!
Om du vinner "Drömbilen" kan du lägga till av
kontantvinsten för att kunna förverkliga dina
hetaste bildrömmar. Några riktigt lyxiga bilar
som du då kan rulla hem i är Volvos populära
SUV, XC90 i sitt grymmaste utförande med V8
eller Mercedes vackra och sportiga cab, SLK
55 AMG. Och då har du ändå det mesta av
pengarna kvar att sätta sprätt på! Drömmer du
om en riktig supersportbil kan du istället satsa
på en Dodge Viper SR-T 10.
Ovanstående är några exempel. Det finns
många, många fler alternativ. Med en lott i
Motorlotteriet har du chansen att förverkliga
dina bildrömmar!
Läs mer om vinsterna
Se om du har vunnit

Mercedes SLK brås på superbilen Mercedes SLR.

Lycka till!
Motorlotteriet

Dodge Viper SR-T 10, med V10-motor på 506
hästkrafter - en riktig superbil! Allt kan hända när det
är dags för dragning av "Drömbilen"!

www.motorlotteriet.se

kundtjanst@motorlotteriet.se

Telefon 08-08-453 54 20

Välkommen till Club Hälsokrafts nyhetsbrev! I fortsättningen kommer nyhetsbrevet att
skickas ut cirka en gång i månaden. Här kommer vi att berätta om spännande
produktnyheter, erbjudanden och tävlingar.
Produkterna i detta utskick hittar du i din Hälsokraftbutik och i vår webbshop på
www.halsokraft.se

Världsnyhet: Högkoncentrerad Omega-3 Sälolja
Sälolja är en produkt som har visat sig ge goda hälsofördelar. MegaSeal är ett nytt och
unikt kosttillskott med högkoncentrerad sälolja. MegaSeal har extra högt innehåll av de
viktiga omega-3-fettsyrorna. Det innebär också att du endast behöver ta 1-2 kapslar per
dag. Både sälolja och fiskolja är rika på de skyddande och fleromättade omega-3fettsyrorna EPA (eicosapentaensyra) och DHA (docosahexaensyra).
Varför ska du välja MegaSeal?




MegaSeal innehåller minst 40-45% omega-3-fettsyror vilket är dubbelt så mycket
omega-3 som vanliga säloljor.
MegaSeal innehåller mer av den viktiga omega-3-fettsyran DPA per kapsel än
andra säloljor/fiskoljor.
Användarvänlig dosering – endast 1-2 kapslar per dag.

Sälolja är en fullvärdig omega-3 källa innehållande tre viktiga omega-3-fettsyror; EPA,
DHA och DPA.

Köp MegaSeal direkt >>
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F IN A N Y H ET E R

Ett rum för alla säsonger
Åke och hans familj
ville ha ett uterum
som kunde användas
året runt. I beställningen ingick även en
stor terrass .
En morgon i december

kommer jag till Åke C.
Engquists uterum. Jag
slås av vilken oerhört
estetisk miljö det är.
Ljuset strömmar in
genom glasytorna även
vid denna årstid. Det
finns gott om plats
både för designmöbler,
långbord och tränings-

cykel. Rummet pryds
av smakfulla glasarbeten och andra konstföremål.
Åke sitter med sin bärbara dator och arbetar
mitt i det stora rummet. ”Mycket bättre än
att sitta på jobbet”, säger han.
Åke lyser av stolthet
när han berättar. Rummet har blivit en ännu
större familjefavorit än
väntat och har använts

flitigt året runt.

ning för dottern.

Ett mångsidigt rum
”Miljön inbjuder till
att sitta och prata och
titta ut”, säger Åke.”Vi
brukar ofta samlas
här”, fortsätter han. På
fredagar sitter man
gärna här och kopplar
av innan middagen.
Uterummet är också
perfekt när man bjuder
många och vill duka till
fest. I våras var det
t.ex. studentmottag-

Bygget blev klart i
mars, lagom till sommarsäsongen. Framme i december kan
Åke se fördelarna under olika årstider. Det
isolerade taket gör
rummet svalt och
skönt på sommaren,
när solen gassar ute.
Nu i december är temperaturen fortfarande
behaglig. Rummet
värms upp miljövänligt med jordvärme.
Inspirerande lösning
Åke kunde ha valt att
renovera själva huset
mer. ”Istället valde vi
det här och fick nya
funktioner o. användningsmöjligheter.”
Åke är nöjd med sitt
val och berättar om
vänner som nu har
blivit sugna på att
bygga egna uterum.
Lätt att förstå rummet har blivit en
stor tillgång för hela
huset.

Just nu:
Totalansvar för bygget
Åke hade själv gjort en
detaljerad plan innan
bygget startade. ”Jag
är extremt noggrann”,
säger han. Men att
själv ansvara för hela
bygget fanns inte i
Åkes tankar. Han sökte
därför en entreprenör
som kunde ta ett helhetsansvar. Genom att
tidigare ha anlitat Fint
& Färdigt Bygg, hade
han sett att företaget

levde upp till hans
krav.
Åke säger att det viktigaste när man anlitar
en entreprenör för den
här typen av projekt är
att man förstår omfattningen och kundens
ambition med sitt bygge. Att man har kapacitet att leverera och tar
ett totalåtagande.
Han tycker att Fint &
Färdigt Bygg har levt

upp till det kravet på
ett bra sätt. När jag
frågar om han skulle
rekommendera Fint &
Färdigt till andra säger
han:
”Det har jag redan
gjort—till dem som
önskar en professionell
relation och ett totalt
ansvarstagande.”
Av Magnus Kennedal

10% rabatt på material vid
installation av uterum.
Best. före den 28/2 –09

Vi vill göra det lätt för
dig att bygga!
· Helhetsansvar. Vi
fixar hela jobbet—
från start till mål.
· Hög byggkvalitet
· Personlig service
och professionellt
bemötande
· Kvalitetsgaranti

