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Laminatgolv SoundLogic

229:-/m²

3995:-
Ytterdörr 6-glas 10x21
Levereras med karm och Assas 
låskista 8765, vit. Rek ca pris 4995:-

Önskar du  
hemleverans?  

Vi kör ut  
till dig! 

Kontakta oss  
för prisuppgift.

Armat Takplåt TP20
0,5 mm. Svart, klassisk takplåtsprofil. Har 
lång livslängd. Klarar montage av takstege, 
snörasskydd mm direkt på plåten. Priset  
gäller lagerlagda längder.

99:-/m²

Bygg & Måla
Fixa stora och små projekt ute och inne

Lindab Stuprör
87 mm. Längd 2500 mm. 
Vit eller svart.

Lindab Hängränna
125 mm. Finns i flera 
längder. Vit eller svart.

från 59:-/m

76:-/m

Beckers Väggfärg 3 lit vit
Living. Matt och snabbtorkande. Hög 
täckförmåga samt lätt att stryka ut. 
Rek ca pris 532:-

329:-

Tarkett Parkettgolv Storsjön
Svensktillverkat ekgolv i 3-stav. Omslip-
ningsbar och lättlagd utan lim. Ytbehandlat 
med Proteco-lack. Rek ca pris 405:-

299:-/m²

259:-
Beckers Takfärg 3 lit vit
Living. Helmatt och lätt 
att måla med roller. Har 
hög täckförmåga. Torkar 
snabbt och har obetydlig 
lukt. Rek ca pris 405:-

Klassisk 
med vackra 

detaljer

Tarkett Laminatgolv SoundLogic
Golvet har akustikbaksida som ger extra ljuddämpning. 
Slitstarkt och lättstädat. Enkelt och snabbt att lägga.  
Rek ca pris 298:- Priset gäller lagerlagda mönster.

Erbjudanderna gäller t.o.m 2020-09-14. Kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter, reservation för slutförsäljning.

STORUMAN Blå Vägen 255  •  Tel 0951-59 09 20  •  mån-fre 6.45-17.00, lör 10.00-13.00  •  k-bygg.se/fresks
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anslagstavlan
Vad som helst...Säljes • Köpes • Hyres • Uthyres

TRASIG TVÄTTMASKIN / KYLSKÅP?
Ring Jimmi Borgström, Electrolux Service tel. 070-370 89 38.

Expert på Electrolux, Elektro-Helios, Husqvarna, Zanussi och AEG. 
Andra märken lagas också. Reservdelar. RUT-avdrag!

BESTÄLL DINA BILDER VIA VÅR APP! 
LADDA NER APPEN FOTOBUTIK (FUJIFILM). 
Följ instruktionerna, VÅR BUTIKSKOD ÄR 1262.
Ladda upp dina bilder, 
hämta dem i butiken. 

Vid behov ordnar vi hemleverans. Storgatan 34, LYCKSELE • 0950-109 06

0951-773 45

MOTORSÅG
STIHL MS 201 C-M 6.990:- 

inkl. två extra kedjor
HJÄLMPAKET

G 3000. Ord. 995:-, NU 850:-

Skog och trädgård

99% renare bensin!

0951-773 45

Flyg från Hemavan-Stockholm 
Mån-fredag och söndagar .
www.hemavantarnabyairport.se

Hos ingen annan (än Jesus) finns frälsningen. Inte heller finns det 
under himlen något annat namn genom vilket vi blir frälsta. Apg. 4:12

Slussfors Fria församling • www.blogg.segertonen.se/viktiga-ord/

ETT BÄTTRE LIV?
Anonymt och kostnadsfritt.  Vi hjälper varandra. 
Ring Storuman: 070-646 79 84.
Anonyma Alkoholister AL-anon: 
(Anhöriga) 070-331 48 84

R

ÖNSKAS HYRA! Förråd motsvarande litet 
bilgarage i Storuman med omnejd. Tel. 070-690 04 49.

SÄLJES! Industrifastighet på Norra Industri-
området i Storuman. 2130 kvm. Garage, skärmtak, 

kontor, verkstad. För mer info ring 070-346 15 72,
 070-376 01 60.

LEDIG LÄGENHET på Järnvägsg. 20 B i Storuman
3 rok 79m2. 5775:-/mån. Uthyres omgående. Tel. 070-453 16 71.

LEDIG LÄGENHET på Järnvägsg. 20 A i Storuman
2 rok 65m2. 4918:-/mån. Uthyres 1/11-20. Tel. 070-453 16 71.

LÄGENHET SÄLJES! 2:a på Blåvägen 233
Vi har flyttat och vill överlåta denna fina lägenhet from oktober.
Ring 076-281 25 43, eller 076-291 29 15.

All eventuell uppvaktning på min födelsedag 
undanbedes - Lenny Ärlebrant

Vad som helst... SPF Seniorerna Storumanbygden
INBJUDAN TILL TREVLIG SAMVARO

10/9 kl 13.00 vid Hembygdsgården
Behov av transport ring 070-650 42 09. Medtag stol!

Vid regn ställs träffen in. Välkommen!

Storumans kommunfullmäktige
Storumans kommunfullmäktige sammanträder 
tisdag 15 september 2020. 
Information om tid och plats samt de ärenden 
som ska behandlas meddelas i ortspressen och 
på kommunens webbplats www.storuman.se 
en vecka innan sammanträdet.

Simon says...
Våra Filmers idé är enkel. Vi vill tillsammans med er 
dokumentera vardagen i Storumans kommun. För oss 
och för framtiden.  

Veckans tema är ”Jakt” 
Filma några klipp med din telefon så hjälper 
vi dig att skapa 1-3 minuters färdig film.  
Skicka in ditt material och var med i utlottningen av två 
biobiljetter. Mer info på vår hemsida, eller ring Duncan 
på 070-693 99 99, duncan@kemp.nu

Visste du att…
Det finns snart 200 filmer i vårt arkiv.
För varje film du skickar in så hjälps vi åt att 
föreviga vardagen i kommunen. Tack!

Vi växer på Youtube!
Vår filmkanal har hittills haft över 
22 000 visningar. Hurra!

TYPISKT!
Jag glömde lämna in 

manuset i veckan!

Lämna in manus till nästa 
veckas Blad redan idag!

annons@tryckeriet.nu

www.tryckeriet.nu
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VÅÅJNESASSE BUEKTEDH

FÖLJ OSS: WWW.FACEBOOK.COM/AEJLIES

TOMAS COLBENGTSON

UTSTÄLLNING - AEJLIES SAMISKT CENTRUM

31/8-5/9 OCH 7-11/9 2020
ÖPPET KL 10-16

VÄSTRA STRANDVÄGEN 4, TÄRNABY

TÄNK PÅ CORONARESTRIKTIONERNA.
VID STÖRRE GRUPPER FÖRBOKA PÅ:
oskar.ostergren@storuman.se BURES BOAHTIN!

BURIST BÅHTEM!
BUERIE BÅETEME!

BUERESTBÅHTIEME!

BURIST BÅHTEM!BUERESTBÅHTIEME!

BURIST BÅHTEM!
BUERIE BÅETEME!

BUERESTBÅHTIEME!BUERIE BÅETEME!

BUORISBOAHTEM!
VÄLKOMMEN!

BURES BOAHTIN!VÄLKOMMEN!

BURES BOAHTIN!

Vad kan vi göra 
för dig och din skog?

Ingen känner din skog som du. Men om du  
är nyfiken på hur du kan öka värdet på din fastighet  
– eller om du vill få tiden att räcka längre – så finns 

vi på SCA här för dig.
Du är alltid välkommen att kontakta oss!

Johan Stenvall
virkesköpare Storuman/Sorsele

tel 0951-154 80

Andreas Stenvall
virkesköpare Storuman/Sorsele

tel 0951-154 84

sca.com/skog
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Inflyttarservice startar 
upp veckans ambassadör
Inflyttarservice är en testverksamhet som nu funnits i 
två år. Vi har arbetat både med att få fler att vilja flytta 
hit och att få fler att trivas och vilja bo kvar. Vi har också 
arbetat med att få svar på vad de som flyttat härifrån 
haft för anledningar att lämna sin hemkommun. 
Nu lanserar vi ett nytt koncept för att få fler att upptäcka 
fördelarna med livet i Storumans kommun.

Utifrån alla möten inflyttarservice genomfört har vi fått 
kunskapen om att vi måste bli ännu bättre på att berätta om 
vilka möjligheter som finns i Storumans kommun. Under ett 
års tid kommer vi därför att dela kommunbors och före detta 
kommunbors egna upplevelser om att bo, leva och verka i 
Storumans kommun.

Som en del av detta kommer vi att utse ”Veckans 
ambassadör”, en person som får svara på frågor om sina 
tankar och känslor gällande vad som är bra med Storuman. 
Varje ambassadör som väljs ut får en ”buff” som sym-
boliserar mångfald, vilket är just ett ord som många 
använder för att beskriva Storuman.

Vem kan bli ambassadör?
Alla kan bli en ambassadör för Storuman oavsett yrke, ålder, 
ursprung eller intresse. Vi tar gärna emot förslag på vem du 
tycker passar för rollen.

Kontakta Tina Kerro, Inflyttarservice
0951-140 38 eller tina.kerro@storuman.se

Veckans ambassadörer hittar du på vår 
facebook och www.storuman.se

30% på alla växter i trädgården

Lördag 5/9 kl 10-14

Trädgårds-
lördag!

Erbjudande
 lör 5/9

Tänk på att hålla avstånd!
Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Mån-fre 09.30-17.30 • Lunch 12-13 • Lör 10-13 • Skolg. 10 Storuman

Vi bjuder på kaffe! Välkomna!

AVANCERAD 
TRÄDFÄLLNING

(Klättring)

SNICKARE
ROT/RUT-avdrag•F-skatt
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Erbjudande under september!  

Utprovning sker av My Baudou, 
medicinsk fotterapeut/fotbädds-
tekniker och Peter Wedman, 
ortopedtekniker.

Mys fotvård

Köp ett par ortopediska 
fotbäddar, á 2100 kr, och 
få ett nättare par gratis, 
värde 1700 kr.

Boka tid hos Mys fotvård, 
Bångv. 13, Lycksele, 0950-169 33 
el. maila mysfotvard@hanefjord.se

Peter finns 
på plats 
11-12/9

  

Kurser HÖSTEN 2020, MUEK:

INFO

V
E

C
K

A
 4

1

{ 
* Vecka 41, 5-9 okt. kör vi alla YKB delkurser i sträck. 

Våra APV-utbildningar är även förberedande för att kunna avlägga certifie-
ringsprov på Trafikverket som krävs från steg 2.1 till 3.0.

MUEK har egna instruktörer för: Truck, Heta Arbeten, Travers, Telfers, Lift, 
Entreprenadmaskiner, Arbete på väg-utbildningar, ADR, YKB-fortbildning, 
Bas U-P, Första Hjälpen, Brand, Fordonskran, Ställningsbyggnad m.m, m.m.

Vi kan även komma till er arbetsplats och utbilda Er, hör av Er för info/offert.

Kursfakta och fler kurstillfällen finns på www.muek.com
Info/anmälan: info@muek.com, 070-535 35 86, 070-535 11 77

Ti  22 sep Truck uppstart .................................... Lycksele
Ti  29 sep APV steg 1.1-2.1 ................................ Lycksele
Ti   29 sep ADR 1.3 ............................................... Lycksele
On-to  30 sep-1 okt APV steg 2.2 ....................................... Lycksele
Ti  6 okt Brandfarliga arbeten interaktiv ......... Via dator
To  8 okt Truck färdigställande .......................... Lycksele

* Må 5 okt YKB 1 ................................................. Lycksele

* Ti  6 okt YKB 2/Säkra lyft ................................ Lycksele

* On  7 okt YKB 3 ................................................. Lycksele

* To  8 okt YKB 4 ................................................. Lycksele

* Fr  9 okt YKB 5/HPV ......................................... Lycksele
Fr  16 okt YKB 5/HPV ......................................... Storuman
Lö  17 okt YKB 5/HPV ......................................... Storuman
To  22 okt Travers/telfer/säkra lyft .................... Lycksele
On  28 okt APV steg 1.1-2.1 interaktiv ................. Via dator
Fr  30 okt Lift ...................................................... Lycksele 
 

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

ABF Storuman, Blå vägen 220
Tel. 0951-777 90

info.storuman.185@abf.se

Vi bjuder på fika  –  Välkommen till oss!

Våga fråga – en digital föreläsning
om psykisk ohälsa.  
Föreläsare: Camilla Rosenkvist, 
utbildningsansvarig på Suicide Zero
Camilla kommer att pratar om fakta och myter kring självmord. 
Att livsomställningar kan innebära en risk, varningssignaler att 
vara uppmärksam på, samt vikten av att förmedla hopp.
Innehåll:
• Kort information om Suicide Zero
• Hur kan du som medmänniska upptäcka varningstecken 
 på psykisk ohälsa?
• Vad kan du göra om du misstänker att någon har det tufft?
ABF i Storuman kommer att digitalsända föreläsningen  
Onsdagen den 16 september kl. 18.00-19.30.
Föreläsningen varar i ca en timme och därefter finns 
utrymme för frågor i chatten med Camilla.
Psykisk ohälsa är svårt att prata om men tillsammans kan vi 
bryta tystnaden och hjälpas åt att förebygga! Vi på ABF vill 
vara delaktig och hjälpa till, visst vill du också det?!

Vi tror på kraften i lokala samarbeten. Tillsammans med skogsägare, 
företag och entreprenörer i bygden skapar Sveaskog värde i hela 
produktionskedjan. Ett exempel är leverans av möbelkubb till sågen 
i Glommersträsk. Ett annat är rakt, stolt talltimmer för golv och hyllor 
till Setra Malå. Virkesbehovet är stort, och din skog kan bidra till 
klimatsmarta slutprodukter och tillväxt i bygden. 

Gör en bra virkesaffär. 
Låt mig räkna på din skog.

Richard Holmgren
Sorsele, Storuman, 
Lycksele, Malå  
0953-416 51

Din skog kan göra 
gott för bygden.

André Dahlgren
Lycksele, Malå, 
Norsjö
0950-231 78

Richard Holmgren
Sorsele, Storuman, 
Malå
0953-416 51

Blå vägen 246, Storuman • 0951-100 17 • info@tryckeriet.nu

Fixat jaktkartorna?
Det är ännu inte för sent att beställa dem!
Kartor från A4 upp till 70x100
Laminerade eller printade på vädertålig plast, 
smidigt vikbara.
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Vilhelmina              
0940-58 47 20

Låt oss hjälpa dig!
I över 20 år har vi med framgång  
stöttat och avlastat våra kunder.  

 
 

 
 
Vad kan vi hjälpa dig med? 

 

Räcker  
inte tiden  

till?

www.rdv.seUmeå              
090-349 44 30

Lycksele              
0950-348 40

  

Hej på dig som läser detta! 
Vi på Hotell Toppen hoppas att ni alla mår bra 
trots rådande situation i världen. Som många 
av er säkert vet har vi, likväl som många andra, 
gått igenom förändringar när det kommer till 
att hantera och bedriva vår verksamhet. Detta 
har visat sig till er lokalbor genom att lunch-
buffén har gått över till att enbart serveras på 
tallrik, våra öppettider är förändrade och vi har 
tagit vårt ansvar att på olika sätt minska den 
möjliga spridningen av Covid-19. 

Under sommaren har mycket hänt och framförallt 
har våra tankar gått fram och tillbaka gällande hur 
vi ska bedriva Hotellet och restaurangen nu till 
hösten och vidare till nyår. Så nu står vi inför ännu 
en förändring. Vi vill börja med att tacka alla er 
som fortsatt besöka oss under dessa tider och vi 
hoppas på att hösten leder fler av er till att besöka 
oss. Förändringarna som sker under kommande 
period påverkar båda våra verksamheter, Hotellet 
och Restaurangen. Den första av alla startade redan 
måndagen den 24:e augusti då buffén åter togs i 
bruk. Detta innebär att vi har lunchservering där en 
mindre variant av buffé serveras med två materbju-
danden där ni gäster tar er mat själva. Vi kommer 
fortsatt att ta vårt ansvar gällande smittspridningen 
och hoppas att ni gäster också tar ert eget ansvar. 
Buffén kommer vi att fortsätta med så länge vi ser 
att det funkar för er gäster och restaurangen. 

Nu kommer vi däremot till några större förändringar 
som vi har tagit beslutet om att genomföra. Dessa 
beslut är helt enkelt en konsekvens av den rådande 
pandemin där vi har insett att det sättet vi jobbat på 
tidigare inte fungerar längre. Därför väljer vi att an-
passa oss för stunden och förhoppningsvis komma 
ut starkare på andra sidan.

Detta innebär att sista beställning sker 19:30 men 
restaurangen är fortsatt öppen till 21:00. Men i och 
med detta önskar vi att ni bokar bord om ni vill äta. 
Först och främst underlättar det för våra kockar, 
även under en pandemi vill vi göra vår del för miljön 
och minska risken för matsvinn. Dessutom underlät-
tar det för vår personal i restaurangen som har an-
svaret att placera ut er på ett ansvarsfullt sätt. Trots 
att vi är otroligt tacksamma över att ni som bor i och 
runt Storuman väljer att äta hos oss har vi fortfaran-
de boende på hotellet som också behöver äta. Så 
om det kommer 40 obokade lokalbor när vi har 50 
boende så har vi tyvärr inte kapaciteten i personal 
eller förberedelserna i köket för att ta emot er alla.

Vi hoppas och tror att denna pandemi ska börja 
lätta så att vi alla kan få vara tillsammans ännu en 
gång. Men fram tills dess får vi anpassa oss och 
göra det bästa av situationen tillsammans, men på 
avstånd. Ni är som vanligt varmt välkomna till oss på 
Hotell Toppen och vi tror att tillsammans kan vi göra 
resterande delen av 2020 till ett bra år med mycket 
skratt och gemenskap.

Allt gott!
Peder och Elisabet Wiklund, med personal

Förändringar: 

•  Minst 1 gång i månaden kommer 
 evenemang att anordnas under helgerna. 
 Detta kommer dock innebära att det enbart är   
 förbokade platser som gäller. Så ingen drop-in   
 kommer att accepteras.

•  Á la carte serveras måndag - lördag 
 mellan 17:00-19:30.

Vi firar 21 år!
Tack till alla kunder som valt oss genom dessa år,

vi hoppas ni vill vara med oss minst 21 år till! 

Monica, Markus & Elina
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Mycket är oklart just nu men en sak är säkert...

Vi hjälper dig!
Rollups

Broschyrer
Visitkort
Affischer

Banderoller
Skyltar & Dekaler

Självklart ordnar vi både tryck & layout!

Blåvägen 246, Storuman • info@tryckeriet.nu • 0951-100 17



OBS! Vidarespridning/kopiering/skärmdump etc. av annonser på detta uppslag är ej tillåtet utan vår kännedom © ST TRYCKERI & REKLAM 2019 www.tryckeriet.nu OBS! Vidarespridning/kopiering/skärmdump etc. av annonser på detta uppslag är ej tillåtet utan vår kännedom © ST TRYCKERI & REKLAM 2019 www.tryckeriet.nu

Mycket är oklart just nu men en sak är säkert...

Vi hjälper dig!
Rollups

Broschyrer
Visitkort
Affischer

Banderoller
Skyltar & Dekaler

Självklart ordnar vi både tryck & layout!

Blåvägen 246, Storuman • info@tryckeriet.nu • 0951-100 17
annons@tryckeriet.nu • Tel. 0951-100 17 • Blå Vägen 246

Utgivning: Onsdag 16/9
Stoppdag: Torsdag 10/9 kl 12.00

Område: Storuman/Sorsele V.38

Kyrkorna
i Storumans kommun

Nästa Blad!

STENSELE FÖRSAMLING
FÖRSAMLINGSGÅRDEN STORUMAN: Onsdag 2/9 kl 
12.00 Onsdagsfika. Kl 18.00 Stilla musik. Söndag 6/9 
kl 11.00 Mässa. Onsdag 9/9 kl 12.00 Onsdagsfika. 
Kl 18.00 Kvällsmässa. Söndag 13/9 kl 11.00 
Gudstjänst. Onsdag 16/9 kl 12.00 Onsdagsfika. Kl 
18.00 Stilla musik.

FJÄLLDISTRIKTET
UMNÄS KYRKA: Söndag 6/8 kl 14.00 Gudstjänst, 
Lind.

Med reservation för ändringar utifrån myndigheternas 
rekommendationer. Läs gärna Facebook för
uppdatering, eller ring oss vid funderingar!
Karin 070-3114151, Emilie 0951-26506, Ann-Louise 
0951-26510 och Friederike 0951-26507.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/stensele
Facebook: www.facebook.se/stenseleforsamling
Församlingsexpeditionen Storumans församlingsgård 
besökstid; torsdagar kl 10-12.
Tel. mån - fre kl 10 -12 Telefon: 0951-265 00.

TÄRNA FÖRSAMLING
FÖRSAMLINGSHEMMET: Torsdag 3/9 kl 13-15, 
Torsdag 10/9 kl 13-15 Träffpunkten vid grillplatsen.
TÄRNA KYRKA: Söndag 6/9 kl 11.00 Gudstjänst. 
Söndag 13/9 kl 11.00 Mässa.

PASTORSEXPEDITION: Har stängt för besökare. 
Telefontider torsdag-fredag kl 10-14. Präst kan träffas på 
pastors om man ringer i förväg.

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN Storuman
Söndag 6/9 kl 11.00 Gudstjänst med nattvard. 
Karin Stenvall predikar. Söndagsskolan startar. 
Församlingsmöte. Söndag 20/9 kl 18.00 Stilla bön.

FRÄLSNINGSARMÉN Storuman
Lördag 5/9 kl 13.00 Andakt utanför Frälsningsarmén 
tillsammans med Lyktorna (ev. inne). Sång, fika och god 
gemenskap. Alla är hjärtligt välkomna!

Vi på Caverion Storuman expanderar och 
söker nu en till VVS-montör till vårt lag
Vi är ett bolag med stora ambitioner och vi gör allt från 
servicearbeten till större entreprenader.
I rollen VVS:are hos oss kommer du att arbeta mycket med 
frihet under ansvar och det är därför viktigt att du har en 
vilja och en förmåga att driva dina egna arbetsuppgifter. 
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av rörmokeri.

Om jobbet:
Vi utgår från Storuman men jobb på annan ort som därmed 
medför övernattningar, förekommer. För att trivas hos oss så 
är det viktigt att du är ordningsam och strukturerad i ditt 
arbete och gillar att förvalta och vårda kundkontakter. 
Omfattning: heltid.

Kompetenskrav:
B-körkort
Det är meriterande om du även skulle ha behörighet inom 
elarbeten, kylteknik och licenssvetsning, men inget krav.
Tillträde omgående
Urval sker löpande! Vi ser fram emot din ansökan!

För mer information kontakta: Jörgen Arklöf 072-586 20 27  
jorgen.x.arklof@caverion.com

Folkan i Tärnaby
Nu är biblioteket och fritidsgården

tillbaka i Folkan i Tärnaby!
Välkomna den 2 september att se det nya 

biblioteket och passa på att träffa Anna Bergström, 
biblioteks- och fritidsassistent i Tärnaby fr.o.m 

1 september!
 

Vi har öppet 13.00-17.00.
 

Vi försöker att ta hänsyn till varandra och undvika 
närkontakt och hoppas att vi får en trevlig stund 

tillsammans!
 

Storumans kommunbibliotek och Fritidsgården

www.tryckeriet.nu



BOMULLSMÖSSOR
MODELL #3001
DEN ULTIMATA BOMULLSMÖSSAN
KVALITETSBOMULL MED ELASTAN

VÄLJ STORLEK / FÄRG / UTFORMNING
MILJÖSMART EU-PRODUKTION
BOMULLSTYG MED OEKO-TEX 100
95% BOMULL, 5% ELASTAN
GRAMVIKT 180 G/KVM

MÖSSA INKL. 1-FÄRGSTRYCK UPP TILL 120X80 MM

61:- 59:- 54:- 50:-
200 st

65:-
100 st 300 st 500 st 1000 st

KONTRASTSÖMMAR I EGEN FÄRG +7,50:-
FLEECEFODER PÅ INSIDAN +7,50:-

STARTKOSTNAD INGÅR!
FRAKT TILLKOMMER. PRISER INKL. MOMS 
LEVERANSTID CA 3-4 VECKOR FRÅN GODKÄNT 
KORREKTUR

EXTRA TRYCKFÄRG +3,75:-
EXTRA STORT TRYCK >120X80 MM +3,75:-

DENIMHEATHER JET BLACK NAVYWHITE ROYAL TRUE BLUE HOT PINKCANDYAPPLEOLD BLACK

ROSECOTTON CANDY MAGENTA MIDNIGHTCORAL SKY BABY BLUE WINESTRAWBERRYBABY PINK

LEMONAPRICOT GOLD SOFT GREENPUMPKIN LIME OLIVE PINESHAMROCKCUSTARD

DESERTKHAKI BUSH WOODFOREST CHOCOLATE LAVENDER AQUALILACLINEN

OCEANSTEEL

SPECIAL 42 ST FÄRGER
KORT 21 CM/ MELLAN 24 CM / LÅNG 27 CM

LEVERANSTID CA 3-4 VECKOR - TRADING MED EXPRESSFART

2 4 / 8  -  1 1 / 9
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