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Bättre sömn för pengarna!
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Kontinental

120/160/180x200 cm.
Inkl bäddmadrass o ben.

från

Röd
Gul
Blå
Sv

8 350:Ställbar

90x200 cm. Inkl bäddmadrass.

5 990:3 750:Ramresår

90x200 cm. Inkl bäddmadrass.
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Kustvatten. I projeketet Rena kustvattnet i Blekinge ska kommunerna hjälpas åt att sätta upp fasta toaletter och tömningsstationer där fritidsbåtar kan tömma sina latriner.

BÄTTRE SÖMN FÖR PENGARNA
ÖPPET Mån 10-19, tis-fre 10-18, lör 10-15, sön 12-16 TEL 0455-301760
HEMSIDA www.sangjatten.se ADRESS Gamla Landsvägen 66, Nättraby
– lätt att hitta vid E22:an mellan Karlskrona och Ronneby – Välkommen!

BILJETTERNA
SLÄPPS IDAG!

Blekinges kommuner i
samarbete för rent vatten
Blekinge

P A R A P LY P R O D U K T I O N P R E S E N T E R A R

KALMARSUNDSPARKEN
KALMAR SLOTT • 30 AUGUSTI
BILJETTER: PARAPLYPRODUKTION.SE, KALMAR TURISTBYRÅ
0480-41 77 00 och KALMAR BILJETTCENTRUM

Biosfärområde Blekinge Arkipelag vill
investera sex miljoner
kronor i ett projekt för
att rena kustvattnet i
länet.
Främst handlar det
om att etablera tömningsstationer och
fasta toaletter.
Från och med år 2015 blir
det förbjudet för fritids
båtar att tömma sina latri
ner i havet. Det är en av

anled
ningarna till att
samtliga kommuner i Ble
kinge nu går samman i ett
gemensamt projekt.
Med Biosfärområde Ble
kinge Arkipelag som ge
mensam sammanhållare
har de nu lämnat in en an
sökan om lokala vatten
vårdsprojekt (LOVA).

Rena kustvattnet

Projektet går under
namnet Rena kustvattnet i
Blekinge och syftet är att
minska näringsämnena i
Blekinges kustområde.
Arbetet sträcker sig över

en treårsperiod och beräk
nas kosta drygt sex miljo
ner kronor.
Heleen Podsedkowska är
koordinator vid Biosfärom
råde Blekinge Arkipelag.
Hon ser bidraget från Havsoch
vattenmyndigheten
som ett gyllene tillfälle att
samla alla kommuner un
der ett paraply för att för
bättra kustvattnet.
– Jag är jättepositiv till
projektet. Mycket tack vare
att alla kommuner direkt
varit med på noterna och
kan dra nytta av varandra
med sina olika erfaren

heter inom området, säger
Heleen Podsedkowska.

Tömingsstationer

Främst går projektet ut
på att etablera tömnings
stationer och spolplattor
där det saknas. Samt ska
det sättas upp fasta toalet
ter på land.
LOVA-ansökan har nu
lämnats till länsstyrelsen
som kommer att ta ett be
slut i slutet av mars.

Leo Pettersson

leo.pettersson@blt.se
0455-77 000

Karlshamn
Drottninggatan 67, 0454-177 70.

Just nu,
tala
gå två be
för en!

Karlskrona
Borgmästaregatan 15, 0455-267 00.
Välkommen att boka tid på
www.specsavers.se

KomplettSyn>
Synundersökning och
ögonhälsokontroll för bara

345 kr.

inkl digital bild av ögonbotten och tryckmätning

Hos Specsavers behöver du inte betala extra för en komplett synundersökning. Vi inkluderar digitalfoto av ögonbotten och tryckmätning utan
extra kostnad. Det kan hjälpa oss att upptäcka tecken på ögonsjukdomar
och genom att spara bilderna kan vi jämföra förändringar över tid.

I KomplettSyn synundersökning ingår anamnes, förtester, refraction, ögonhälsokontroll, tryckmätning och digital bild av ögonbotten. KomplettSyn erbjuds alla kunder över 40 år eller vid behov. Fram till den 23 mars 2014 kan du göra en synundersökning för 345 kr
och få en värdecheck för en till synundersökning att ge bort till en vän. Synundersökningarna kan göras vid två separata tillfällen, båda måste bokas. Kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter. ©2014 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

