
LOMMAVÄGEN 53 ,  HJÄRUP •  FRI PARKERING

Lediga butiks- 
och kontorslokaler!

LÄS MER PÅ: WWW.HJARUPSGARDEN.SE

JUST NU!

Öppet hus!
Söndag 1 juni kl 12-16

Prova en elcykel.

Få din cykel fi xad till självkostnadspris.

Lär dig binda en midsommarkrans. 

Nyfi ken på kinesisk medicin?

Pärldesign • Silversmide • Fikaservering. 

Bli sommarfi n i hår, hud och naglar.

Fotografera dig och din familj, 

proffsfotograf på plats.

Fler aktiviteter och specialerbjudande. 

För detaljer se www.hjarupsgarden.se

Mjuk beröringsterapi med  
inslag av samtal för dej som:

•  Går omkring med värk och 
 kroniskt spända muskler

•  Känner stress eller  
 drabbats av utbrändhet

•  Känner nedstämdhet och/eller
 vill att komma i kontakt med
 nedtryckta känslor och 
 kroppsminnen

Rosenmetoden

Läs mer om Rosenmetoden på  
www.agget.hemsida24.se eller kontakta:

Rosenterapeut Anne von Schéele
Hjärupsgården, Lommavägen 58, Hjärup
Tel: 0705-13 86 13 | annevonscheele@gmail.com

Alltid medvind med myeco AB
Ta elcykeln istället för 
bilen till jobbet – bra 
för miljön och din hälsa, 
kostar dessutom ingen 
bensin eller dyra  
parkeringar. 

MyEco elcykel är precis som en vanlig cykel, men får du mot-
vind, många jobbiga backar eller skall längre sträckor - slå bara 
på el-assistansen. Du har alltid medvind med MyEco!

Svenskdesignade elcyklar tillverkade  
i  Europa för nordiska förhållanden.

Vi bygger våra elcyklar för hand i Lund eller hos vår samar-
betspartner i Tjeckien, med de bästa komponenterna från 
ledande tillverkare i främst Europa.
Du har 2-års garanti, och det inkluderar även batteriet, vilket 

är unikt på den svenska marknaden.

Vi kan elcyklar och svarar gärna på frågor. 
Ring oss på 046-288 69 00 eller maila på 
info@myeco.se. Mer info hittar du också på 
www.myeco.se eller Facebook.

Från 12 500:-
inkl. 2-års gArAnti

Unna dig lyxen av en 
stunds avkopplande massage - 
ett utmärkt sätt att minska 
muskelspänningar och stress 
och bara må gott. 

Priser: från 300 kr / 30 min, 
100 kr i rabatt vid första 
besöket

Ingrid Liedman 
Certifi erad massör

072-303 38 89
info@slow-motion.se

LINAS HÅRSTUDIO

våren & sommarens 

Vi har fått en NY ekologisk olja
som är 100% arganolja

Vi har börjat med öronhålstagning
(Ord. pris 399:-)

För mer information kontakta oss på: 
linasharstudio@gmail.com eller ring på 040-618 81 00

Lommavägen 53 i Hjärup   www.linasharstudio.com

alla festligheter!

Kampanjpris

Boka tid nu till

299:- 
1 hål299:- 
2 hål349:- 

Blomsterstallet har 
det där lilla extra!
Hos Blomsterstallet får ni hjälp med alla sorters 
blomsterbinderier! Från enkla buketter till 
brudbuketter och begravningsdekorationer. 
Ni hittar även mängder med härliga krukväxter 
samt utomhus växter till bra priser.
Vi har även present- och inredningsartiklar i 
shabby chic-stil. Glöm inte att anmäla er till våra 
kurser i blomsterbinderi.  Ta med denna annons 
när du handlar för mer än 100 kr så får du köpa 
en bunt rosor för halva priset!* Välkomna!

Ni hittar Blomsterstallet på: Hjärupsgården Lommav. 53, Hjärup
www.blomsterstallet.se samt på Facebook. Ni når mig även på 040-892 20 

*Gäller endast v. 22 2014 och max 1 bunt per hushåll.


