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10  trelleborg

Är du listad på Vårdcentralen Centrum-
kliniken har du nu möjlighet att göra dina 
planerade besök till din distriktssköterska 
på vår nya äldrevårdsmottagning, som 
öppnar den 16 mars.

Mottagningen finns i en lugn miljö, har 
ett eget telefonnummer utan knappval och 
personal med olika specialkunskaper kring 
äldrevård. Tillsammans med dig gör vi en 
individuell vårdplan – allt för att du ska få 
en personlig service med hög kontinuitet. 
Vi gör även planerade hembesök vid behov. 

Telefontid: helgfri måndag - fredag 
klockan 13:00 - 14:00

Direkttelefon: 0410 - 35 98 60 

 

– För dig som är 75 år eller äldre 

Välkommen till vår nya 
äldrevårdsmottagning

Vill du förhindra
din egen 

hjärtinfarkt innan
den uppstår?

Det låter som en dröm, men den kan
bli verklighet. Forskare på sex
universitetssjukhus genomför just nu
en världsunik forskningsstudie*.
Deras mål: att kunna förutse hjärt-
sjukdom utifrån ett enkelt blodprov.
Och sedan förhindra att den uppstår.

Om de ska lyckas hänger på pengar.
Statens bidrag täcker bara en liten
del. Det är Hjärt-Lungfonden, genom
våra givare, som finansierar den allra
största delen av den oberoende
svenska hjärtforskningen.

Därför vänder vi oss till dig som 
aldrig tidigare skänkt pengar till hjärt-
forskningen. Det kanske är dags? 

Varje gåva, liten som stor, är lika 
välkommen och gör garanterat nytta.
Under våra 110 år har vi bidragit till en
rad livsviktiga genombrott, några kan
du se i ramen runt den här annonsen.

Nästa stora genombrott är bara
några år bort. Med din gåva idag når
vi dit fortare.

*Läs om studien scapis på www.hjart-lungfonden.se/scapis

Ge din gåva på 0200-89 19 00, pg 90 91 92–7 eller www.hjart-lungfonden.se

arne hegerfors

●● Kanoner som dundrar, musköter som knal-
lar, karoliner till fots och till häst, marschmusik 
och Bellmans-visor. Det vill Skåre byalag bjuda 
på i sommar, 300 år efter att Karl XII landsteg vid 
Skåre.
Skåre. – Vi hoppas verkli-
gen att kommunen ställer 
upp och hjälper oss med 
ekonomin, säger Agneta 
Renström från byalaget.

I ett brev till kommunen 
ansöker byalaget om 50 
000 kronor i bidrag för 
arrangemanget som enligt 
planerna ska genomföras 
11 juli i sommar.

– Vi behöver hjälpen 
annars klarar vi inte detta. 
Det kommer ändå att behö-
vas massor av ideellt arbete 
för att genomföra arrange-
manget, säger Agneta Ren-
ström.

Förutom Skåre byalag är 
även de lokala förening-
arna Fiskareföreningen 
och båtklubben, Trelle-
borgs musikkår och Sirmi-
ones skeppslag, Gamla 
Trelleborg och Sjöfartsmu-
seet engagerade.

– Vi räknar också med 
hjälp från Kurlands byalag 
och Tivolihusens samfällig-
hetsförening, säger Agneta 
Renström.

I projektgruppen som 
arbetar med arrange-

manget ingår representan-
ter för Skånes Caroliner 
och Skåres fiskarefören-
ingen.

– Dessutom är Veronica 
Larsson från turistbyrån 
med, säger Agneta Ren-
ström.

Det är ett ambitiöst pro-
gram som byalaget vill 
genomföra med invigning 
med salut och tal av Skåre-
bon och kommunalrådet 
Torbjörn Karlsson (S). 
Föredrag om kungens färd 
genom Europa och land-

stigning vid Skåre 1715 av 
Per Stenberg, specialist på 
Karl XII, är ett annat inslag 
liksom uppträdande av 
Skånes Caroliner och 
Bohus-Elfsborgs Caroliner, 
med soldater och hästar, 
tältläger, musköter och 
kanoner.

Göran Christensen ska 
underhålla med Bellman-
tolkningar och Trelleborgs 
musikkår med marschmu-
sik. Dessutom blir det en 
rad andra inslag under 
jubileumsfirandet.

laSSe bryggare

Skåre vill fira 
Karl XII-minne

Så här såg det ut år 2000 när Karl XII:s ankomst till Skåre åter-
skapades.  Foto: Claes Nyberg, arkiv
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SUBARU OUTBACK 

fr. 319.900:–

  PREMIÄR FÖR NYA 

SUBARU 
    OUTBACK

Bränsleförbr bl. körn. 5,7–8,5 l/100 km. CO2-utsläpp bl. körn. 150–197 g/km. Bilarna på bilden är extrautrustade.  *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil.

3 ÅRS FRI SERVICE*

SUBARU FORESTER 

fr. 254.900:–

    NYA 
  FORESTER 
   NU MED DIESEL AUTOMAT

VÄ NTA N Ä R ÖVER
Fram med prylarna. Packa bilen. Och dra iväg. Oavsett vilket äventyr du drömmer om ska det vara tryggt och 
enkelt att ta sig dit, även på dåliga vägar. Nya Subaru Outback är den 4-hjulsdrivna cross-overn med rå styrka 
och utrymme för alla dina äventyr. Nya Outback har EyeSight som standard. EyeSight är det världsledande 
förarassistanssystemet som bland annat innehåller funktionerna autobroms och adaptiv farthållare. Nu kör vi!

PREMIÄR
21–22 MARS

21–22 MARS

VÄ NTA N Ä R ÖVER
Fram med prylarna. Packa bilen. Och dra iväg. Oavsett vilket äventyr du drömmer om ska det vara tryggt 
och enkelt att ta sig dit, även på dåliga vägar. Den 21–22 mars är det premiär för nya Subaru Outback: 
den 4-hjulsdrivna cross-overn med rå styrka och utrymme för alla dina äventyr. Nya Outback har EyeSight 
som standard. EyeSight är det världsledande förarassistanssystemet som bland annat innehåller 
funktionerna autobroms och adaptiv farthållare. Nu kör vi!

TRELLEBORG, Maskingatan 4, 0410-481 00, www.hedinbil.se
Mån–Fre 9–18, Lör–Sön 11–15


