
Aroy
Vi bjuder alla gäster på dessert.
 
Axel & Ebba
Fina kvällserbjudanden.

Bernhards Koffert
20% rabatt på valfritt ytterplagg dam och 
herr. Gäller endast plagg i lager och till 
ordinarie pris.

Cervera
25% på alla ordinarie priser i butiken.

Dressmann
Köp 2 och få 50% rabatt på billigaste 
varan (gäller på ord pris).

EM-SO
25% på allt i butiken.

Espresso House
Vampyrfrapino till specialpris.

Hemtex
Massa fina erbjudanden!

Hälsokraft
15% på ord pris, goodiebag, provsmak 
och drop-in ”provapå” behandling.

Erbjudanden/Aktiviteter  
27 oktober kl 18-21

Intersport
25% på jackor. (ord. pris över 399 kr. 
Gäller EJ rea eller Clubpris).

Jack & Jones
20% på allt i butiken (kan ej kombineras 
med andra erbjudande). Vid köp av 2 par 
jeans 50% på andra paret.

KappAhl
Klubbdagar: 25% på hela köpet när du 
shoppar för 250 kr eller mer. Kan ej kom-
bineras med andra rabatter eller erbju-
danden. Datum: 27–30/10. Öppet till  
kl 20.

Klockmaster
Premiär för nya smyckesmärket CELINE 
ESTELLE, premiärpriser utlovas. Utlott-
ning av fina priser. Lisa Gertsson visar 
sina smycken.

Krabaten
20% på allt i butiken.

Lindex
Fina erbjudanden och personal shopper 
på plats. Öppet till kl 20.

Lisalong
20% på ALLT i butiken 
(inte behandlingar).



Mumabi Masala
Specialare: trerättersmeny både vegansk/
vegetarisk och kött. Dryck ingår.

Myspys
Massa fina Helloween-erbjudanden. 

NK Record
Kaffe och räkmacka 100 kr.

Norders Bokhandel
Handla för 300 kr och få ett presentkort 
på 100 kr som utnyttjas vid nästa köptill-
fälle.

Restaurang Pino
15% rabatt på notan. Gäller bara de 
som bokar bord. Erbjudandet gäller inte 
alkohol.

Sjöbergs Guld
20% på CU jewellery smycken.

SkAPA KULtur
20% på alla fullprisvaror mellan 18-21.

SmartEyes
Vi erbjuder 1000 kr rabatt på progressiva 
glas och 500 kr rabatt på enkelslipade 
glas om man bokar en tid för synunder-
sökning under shoppingkvällen.

Stilfullt
Handla för 400 kr och få ett presentkort 
på 100 kr att använda vid ett annat köp-
tillfälle. Modevisning i butiken kl 19.

Svenska Kyrkan/Butik Himmel & 
Jord
20% rabatt på alla böcker under  
shoppingkvällen.
 
Synsam
30% rabatt på alla solglasögon.

Tre Guldsmeder
Handla för 500 Kr och få pansarkedja på 
köpet (42–45 cm). 28 oktober fyller Tre 
Guldsmeder 1 år. Då kommer vi lotta ut 
presentkort på 1000 kr. Alla som handlar 
hos oss 27 – 28 oktober deltar.
 
Vero Moda
20% på allt i butiken (ordinarie varor).

Violen
25% på allt i butiken. Johanna Berglund 
(Snickarglädje) kommer och säljer sin 
kollektion av dukar/förkläden i butiken 
mellan 18–21.

(Med reservation för eventuella  
ändringar eller felskrivningar.)


