
Drömbilen - bilvinst värde 500 000 kronor
Dessutom - 1 500 000 kronor kontant!
Vad drömmer du om? En rymlig miljöbil kanske? Den sista fredagen per omgång kan du
vinna en riktig drömbil värd en halv miljon kr. För att göra vinsten ännu mer drömlik får du
dessutom en och en halv miljon kr i kontanter. Sammanlagt värde två miljoner kronor!

Välj drömvinst
Du kan välja en enda bil eller mc för hela värdet av bilvinsten. Men du kan även plocka
ihop en kombination av bilar, motorcyklar och tillbehör från våra leverantörer för att
spendera din halva miljon. Allt för att du ska kunna få just din drömvinst!

Inspiration
Några exempel på vad du kan välja på denna vinstnivå: Volvo S80 V8 AWD, VW Touareg
3,6 V6; BMW 535d pf; Saab 9-3 Cabriolet 2,8T Aero; Alfa Romeo Spider 3,2 JTS Q4 eller
Jeep Commander 4,7.

Förverkliga din bildröm
För dig som drömmer om något riktigt hett så står det dig fritt att lägga till från
kontantvinsten och välja någon av våra dyrare modeller. Du kan då rulla hem i något
superexklusivt som: BMW 650i Cab, Mercedes SLK 55 AMG eller Dodge Viper SRT-10.

Valfrihet
Den som önskar det bästa av två världar kan välja både en MC och en fabriksny bil. En
Harley-Davidson XL 1200 C Sportster plus en BMW 523i kanske, för att ge ett exempel på
en tänkbar kombination.

Mercedes Benz E 200 K NGT - en
miljöklassad bil som kan passa på
vinstnivån.

Det finns många fördelar med att välja en
miljöbil. Läs mer här



Det här är Stjärnsmällen
Snart är det dragning av Stjärnsmällen och det är precis som det låter – en explosion av
vinster! Vilka vinsterna är varierar från gång till gång. Du kan till exempel bli en av 200
vinnare som får en värdecheck eller en av 15 som rullar hem i en ny bil värd 200 000
kronor! Totalt vinstvärde – 3 miljoner kronor.

Så fungerar det
Varje månad lägger vi en miljon kronor i en vinstpott. En gång i kvartalet är det dags för
dragning av Stjärnsmällen. Vinster till ett sammanlagt värde av 3 miljoner kronor delas då
ut till ett antal lyckliga vinnare. Du har en chans för varje lott och månad som du har haft
under de tre månader som föregick dragningen. Exempel: Har du haft en lott under var
och en av de tre månaderna innan dragningen så har du tre vinschanser i dragningen. Har
du haft ytterligare en lott, som du bara har haft i en månad, så har du sammanlagt fyra
vinschanser i dragningen.

Vann du?
Den 9 oktober lottade vi ut hela 12 stycken vinster värda 250 000 kronor vardera!
Till dragningen

Nytt vinstregn den 9 oktober!
Den 8 januari är det dags för nästa omgång av Stjärnsmällen och då lottar vi ut hela 20
st vinster - värda 150 000 kronor vardera! Har du inte en lott i Motorlotteriet är det dags
att skaffa en. En lott ger dig dessutom över 53 000 vinstchanser - varje omgång.
Köp en lott

Tillbaka

Allt om högvinsterna
Drömbilen
Vad drömmer du om? En läcker sportbil
eller kanske en rymlig miljöbil?

Motormiljonen
Varenda fredag ger vi dig chansen att bli
motormiljonär.

Fredagsbilen
Varje fredag kan du vinna en bil för
250 000 kronor. Välj själv bland många
populära märken!

Stjärnsmällen
En gång i kvartalet är det dags för dragning
av Stjärnsmällen. Vinster till ett
sammanlagt värde av 3 miljoner kronor
delas då ut till ett antal lyckliga vinnare.



Är du intresserad av naturens läkande
örter, kosttillskott, allmänt stärkande
naturmedel och liknande? Då kan Club
Hälsokraft vara någonting för dig.

Som medlem får du en gratis
prenumeration på tidningen Kurera och
andra utskick. Du får många tips och råd
om naturläkemedel, naturmedel,
kosttillskott och naturliga skönhetsmedel.
Tillsammans med dessa utskick brukar vi
erbjuda varor till specialpriser, ofta
exklusivt för våra klubbmedlemmar. Som
medlem får du även bonus på alla dina
inköp hos oss i form av värdecheckar.

Poängvillkor
Varje inköpskrona ger 1 poäng. 1000
intjänade poäng ger en värdecheck för 10%
rabatt vid ett inköpstillfälle.
2000 poäng ger 2 värdecheckar o.s.v.
Checkarna delas ut fyra gånger om året.

Det kostar ingenting att vara med. Du
anmäler dig i närmaste Hälsokraftbutik.

Vi hoppas att du skall finna det här
intressant och hälsar dig hjärtligt
välkommen som medlem i Club Hälsokraft.

Har du frågor om Club Hälsokraft är du
välkommen att kontakta din butik. Du kan
även ringa vårt huvudkontor på telefon
08-464 70 85 (telefontid 10.00-12.00) eller
mejla till kundklubben@halsokraft.se
 

Information och erbjudanden
Anmäl dig till nyhetsbrevet!
Är du redan med i klubben? Då kan
du snabbt få information och attraktiva
erbjudanden med e-post. Det enda du
behöver göra är att klicka på länken nedan
och fylla i din e-postadress. Är du inte
medlem än kan du anmäla dig här så fort
du har fått ditt medlemskort.
 
Gå till anmälningssidan >>

Club Hälsokraft
Intresserad av hälsa? - Gå med du också!



Introduktion Friluftsliv Kulturutbyte

 

Friluftsaktiviteter
Idrott, sport och fysiska aktiviteter spelar en stor
roll i barn och ungdomars utveckling och
välmående, anser vi på Studemaskolan. 

Genom laglekar och sporter – genom deltagande i
fysiska aktiviteter – kan eleverna lära sig god
sportsanda, få möjlighet att agera utåtriktat samt lära
sig tolerans och medkännande med andra.
 

 
Studemaskolan • Kallforsvägen 40, 124 32 Bandhagen • E-post: info@studema.se • Tel: 08 - 99 89 78 • Fax: 08 - 647 60 72

 



Registrera dig och kom igång!

Använd nedanstående mejladress för
att beställa inloggningsuppgifter till
Unikum. Du kommer även att få en
instruktion för att komma igång.
 
Observera! I mejlet ska du ange ditt
namn, barnets namn och din
mejladress - samma som du tidigare
uppgivit till skolan. Det är bara föräldrar
med barn på Studemaskolan som kan
bestölla inloggningsuppgifter.
 
Mejla till > info@studema.se
 

Introduktion Aktuellt Schema Lov Unikum Rekommendera Studema Frånvaroanmälan

 

Bättre stöd till eleven med Unikum
Studemaskolan använder det webbaserade
verktyget Unikum. Här kan lärare, elever och
föräldrar mötas för att på bästa sätt samordna alla
krafter för elevens bästa. Med Unikum kan vi öka
delaktigheten i skolarbetet för både elever och
föräldrar .

Undrar du ibland vad ditt barn gör i skolan? Eller hur
det går i olika ämnen? Genom att använda Unikum
kan du lättare följa skolarbetet. Du kan se studiemål
och vilka framsteg som görs. Du kan komma till tals
och löpande föra en dialog direkt med läraren under
hela läsåret.
 
När både lärare, barn och föräldrar använder Unikum
är alla bättre förberedda för utvecklingssamtalet. Både
hemmet och skolan kan då stödja barnet på ett bättre
sätt. Med Unikum görs samarbetet kring mål,
bedömningar, individuella utvecklingsplaner (IUP) och
kvalitet i skolan smidigare och enklare.
 
Genom att använda verktyget blir eleven själv mer
medveten om sina mål. Därigenom ökar möjligheten
att verkligen jobba mot målen och uppnå dem. På det
här sättet ger användningen av Unikum ett direkt stöd
till undervisningen.
Mer information om Unikum >
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