
16   VarbergsPosten Vecka 32

“Nära dig”

HUSVAGNARPROFILKLÄDERVÄRME

Varberg 0340-151 40
Kungsbacka 0300-385 01

Allt inom brasvärme

Göteborg 031-27 01 18

Vagnv. 6, 432 32 Vbg. 0340-67 95 60
www.johanssonsbilvard.se

Allt inom bilvård!

Lackeringsarbeten
RostskyddsbehandlingarSKONSAM HANDTVÄTT

HANDTVÄTT • LACKFÖRSEGLING 
POLERING • VAXNING

TEXTILTVÄTT • SKINNBEHANDLING
VID LASSABACKARONDELLEN

0730-97 19 10
www.biltvattenivarberg.se

BILTVÄTTEN I VARBERG

STÄDNING M.M.

• Företagsstäd • Hemstädning
• Byggstäd • Flyttstädning

Vi lämnar alltid ett gott resultat. 
Välkommen att anlita oss!

070-24 37 939 
070-22 77 659

STÄDNING M.M.
Katarinas städtjänst

070-552 50 08 
info@katarinasstad.se
www.katarinasstad.se

Företagsstädning
  Flyttstädning

         Alltid med 
             garanti!

VI FINNS NÄRA DIG!

TJÄNSTER ROT & RUT

Tel. 0733-64 20 20

Använd 
RUT-

avdraget!
Ring för offert.

• Använder miljövänliga produkter
• Utför all typ av städning åt företag 

& privatpersoner
• Använd er av RUT-avdraget
• Noggrann & väl utförd städning

www.millasputsofix.se

Städ • Trädgård • Snickeri
Måleri • Företagsbemanning

Kontakta oss: 0727-12 88 88
www.varberg.pensionarspoolen.se

Hyr en pensionär

BILVÅRD

Hemmet
Hantverk Trädgård

Hemmet
Hantverk Trädgård

Vi är Din hjälp i vardagen

Hantverk

Trädgård

Hemmet

Inga startavgifter/
bindningstider

BILTILLBEHÖR

 Solfilm för: 
 Bilar Fastigheter  Kontor
• Insynsskydd 
• Energibesparing
•  Frostade samt mönstrade 

filmer för Insynsskydd 
dekorativt innovativt

• Säkerhetsfilmer
Tel. 0340-67 30 30

Susvindsvägen 1, Varberg
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Skratta dig lycklig

Skratta dig lycklig

I sommar har glädjen inget tak. Släpp loss känslorna och låt livet 
överraska dig. På Varbergs Kurort ger vi sommaren lite större ut-
rymme och öppnar upp för allt det goda i livet. Sommar på Varbergs 
Kurort, det är jordgubbar, skratt och massage. Och mycket mer.
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ARBERGS KURORT

 

Välkommen att kontakta
Välkommen att kontakta: Hotell & Spa: 0340-62 98 00. Restaurang: 0340-62 98 06.

Välkommen att kontakta: Hotell & Spa: 0340-62 98 00. Restaurang: 0340-62 98 06.

Livemusik  
på Terrassen!
ons-, tors-, fre- 

och lördagar

www.varbergskurort.se

www.varbergskurort.se

I sommar har glädjen inget tak. Släpp loss känslorna och låt livet 
överraska dig. På Varbergs Kurort ger vi sommaren lite större ut-
rymme och öppnar upp för allt det goda i livet. Sommar på Varbergs 
Kurort, det är jordgubbar, skratt och massage. Och mycket mer.
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ARBERGS KURORT

 

Välkommen att kontakta
Välkommen att kontakta: Hotell & Spa: 0340-62 98 00. Restaurang: 0340-62 98 06.

Livemusik  
på Terrassen!

Denna vecka: 
tors-, fre- och 

lördag

Välkommen att kontakta: Hotell & Spa: 0340-62 98 00. Restaurang: 0340-62 98 06.

SJÖNEVADS 
MARKNAD

 Fredag 10/8 13 – 20 Lördag 11/8 10 – 20
Söndag 12/8 10 – 18

 400 Knallar – Nöjesfält – Serveringar

Välkomna till Hallands stora folkfest!    
Kör E6 till avfart 50, Falkenberg S

Konsten att 
hålla tal
av Barbro Fällman
Kommunlitteratur
Utgiven 200705

Visst är det svettigt och 
nervöst att hålla tal men 
tänk så uppskattat, om det 
är genomtänk och kommer 
från hjärtat. Du får möjlig-
het att berätta hur mycket 
du värdesätter och tycker 
om en annan människa, 
en chans man verkligen får 
på bröllop. I boken får du 
råd om hur du förbereder 
ett tal, tips på citat att 
utgå från och generella råd 
om genomförande. När det 

gäller tal till brudparet är 
det viktigt att tänka på att 
tala till dem båda person-
ligen, såra ingen, använd 
inte ironi eller sarkasm tala 
inte för länge. En ypperlig 
bok att hålla sig till när 
nerverna börjar darra inför 
stora taldagen.

Kärlekens 
gåva: en liten 
bok om val  
av Carolina Gårdheim 
Förlag Kreativ Insikt
Utgiven 201001

Kärlekens gåva är en 
liten bok med stora tan-
kar. Den ingår i serien 
Tio komihåg som vände 
livet och är kommen ur 
en livskris. Den innehål-
ler tänkvärda ord och små 
dikter som är som gjorda 
att dela med sig av på ett 
bröllop. Att gifta sig är att 
välja varandra varje dag 
och att fortsätta att visa, 
tänka och känna kärlek för 

den du valt. Boken foku-
serar på just detta, vad du 
kan göra idag för att få en 
kärleksfull relation till dig 
själv och därmed också till 
din partner. Insiktsfull och 
vacker bok som är värd 
att återkomma till för att 
påminna om det viktiga i 
livet.

Bröllop

Brudpar får alltid en massa saker, vissa saker som de uttryckligen önskat men annat ställs undan på 
vinden. Det finaste jag tycker att man ge bort i bröllopsgåva är ord. Ord från dig själv, minnen eller 
önskningar att skicka med på väg in i det nya livet som gifta. Eller andras ord som ger stämning och 
känsla. I boken 121 dikter om kärlek (Brombergs förlag, 2011) får du många underbara uppslag 
till tal. Här finns mina favoriter Harriet Löwenhjelmm, Bo Setterlind och Karin Boye. Här finns 
också nykomlingar som Bob Hansson och  Lukas Moodysson. I Lukas Moodyssons dikt Lycklig 
beskriver han en hemlighet större än allt och en lycka stort som ett hav som aldrig sinar. En härlig 
kärleksförklaring att läsa upp för ett brudpar om rösten håller.

BOktips!
Maria redströM NOrrMaN

maria.redstrom@varbergsposten.se

Maria bloggar även på www.bokforslaget.se där du 
hittar fler boktips. Kommentera gärna på varbergs-
posten.se eller skriv till maria@bokforslaget.se.


