
Bestilling 
innen

5. april 

Hjelp oss å hjelpe andre

Kjøp vårens kalk, 
gjødsel og bark fra  
Lions Slemdal
Det samlede overskuddet går til barne-  
og ungdoms prosjektet Mitt Valg.
Lions Slemdal støtter dette holdningsskapende arbeidet 
ved skoler, barnehager og idrettslag i vårt nærmiljø.  
«Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne»

Slemdal 
Etablert 1961

Gratis levering på døra!

I samarbeid medUkjøring 10.-11. april 2019



Våraksjon til inntekt 
for Lions humanitære 
hjelpearbeid!
Lions Club Slemdal gjentar suksessen fra 
tidligere år. Du får kjøpt dekkbark, granulert 
kalk, hagegjødsel, plantejord, mosefjerner og 
kugjødselkompost av beste kvalitet. Vi kjører 
ut gratis og plasserer varene på anvist sted. 
Tilkjøres om ettermiddagen: 10.-11. april.

Anbefalt forbruk: Granulert kalk 20 kg 
pr. 100 kvm, hagegjødsel 6 kg pr. 100 kvm.

Bestill innen 5. april  
på følgende måter:
Ring eller send sms til: 
Arne Bakken - 916 28 400 
Jan Gulseth - 909 49 998

E-post til:  
arne.bakken@gmail.com eller  
jgulseth@online.no

Fyll inn postblanketten  
og send inn i dag!

BENYTT VÅRE STØTTESPILLERE I NÆRMILJØET.

Harald Melgård AS
Autorisert Rørleggerfirma

Din lokale rørlegger!
Tlf. 23 22 29 99 

per@melgaard.no

Avdeling Oslo - Akershus
Sandstuvn. 70b, 0680 Oslo
tlf 22 14 20 00

Slemdalsveien 63 • 0373 Oslo 
Tlf: 919 01 900 • Vinderensushi.no

Ta med kupongen og du vil få 20% rabatt  
på din neste take away bestilling

SUSHI

SUSHI

SLEMDALSVEIEN 72 • TLF: 94082359



BENYTT VÅRE STØTTESPILLERE I NÆRMILJØET.

10–22
Velkommen til

Joker Holmenhavna

Mandag–lørdag 8–22

Joker Holmenhavna, 
Gaupefaret 4, tlf. 47976297

SØNDAGS-
ÅPENT

Din nærbutikk, her får du god gammeldags service og vi har søndagsåpent.

Vi holder til i nye, moderne lokaler sentralt på Vinderen.  
Lett adkomst med parkering og heis. Vi er faglig oppdaterte, 
 tilstreber høy kvalitet og setter av god tid til hver behandling.

Velkommen til oss! Adresse
Slemdalsveien 70 B, 2. etg, 
0370 OSLO
Timebestilling
Tlf. 22 70 39 90

Prøv oss!
Vi tilbyr blant annet:
• Røntgen med stor bilder 

som gir bedre oversikt  
• Utfører implantatprotetikk        
• Estetisk tannpleie
• Samarbeid med dyktige 

spesialister

www.vinderentannlegene.no

KAKER, SNITTER & BOLLER TIL 
17.MAI?

For bordreservasjon og bestillinger, kontakt 
oss på tlf. 94 02 32 33, 

vinderen@bakerhansen.no eller i butikken. 
Velkommen til oss!
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Til: Lions Slemdal  
      V/Arne Bakken
      Aslakvn 16c
      0753 Oslo

            
Dekkbark 50 l á 80,- (5 for 350,-) stk. =
Kalk 15 kg á 145,- stk. =

Hagegjødsel 15 kg á 350,- stk. =

Plantejord 50 l á 80,- (5 for 350,-) stk. =

Mosefjerner 7 l á 215,- stk. =
Kugjødselkompost 50 l á 155,- stk. =

 Totalt kr =

Ja takk! Jeg bestiller og får gratis levering på døren:

Navn:

Adresse:

Postadr.:

Tlf.:

Leveringsadresse:

Vi mottar helst betaling ved levering  
eller din betaling til 92348

PORTO

(ved bestilling i april og mai)

SLEMDALSVEIEN 72, OSLO  
TLF: 22 49 94 04 – WEB: DEANA.NO

eAn
Velkommen til De Ana!  

Ta med annonsen og få 10% på ditt kjøp.  
Vi gleder oss til å treffe deg!



Din lokalmegler
Vi har flere registrerte interessenter som ønsker seg til ditt nærområde. 

Ring meg gjerne for en prat om du går med tanker om et boligsalg. Selv bor jeg 
med min familie på Vettakollen, og kjenner nabolaget bedre enn de fleste.

Alexander Sandaas, tlf. 40 85 10 45
sandaas@privatmegleren.no

Book visning på post@risvollen.no eller ring 22 14 30 01  |  risvollen.no
Adresse: Heyerdahls vei 3A, 0777 Oslo

PRIVATE SENIORLEILIGHETER FOR KORT- OG LANGTIDSLEIE 
MED SERVICE OG HELSEPERSONELL

Noen av våre lokale tiltak
”Mitt valg”, et undervisningsprogram for å skape bedre holdninger 
hos barn og ungdom. 
Lions førerhundskole og Frivillighetssentralen Vestre Aker, som 
vi var med å starte. Vi bidrar med drift og økonomisk støtte.
Operasjon Ved, hvor vi kjører ved til byens trengende.
OUHF seksjon for rus- og avhengighetsbehandling for unge 
med ridning som terapi. Vi står for innkjøp av hester. 
Sykehjem i vår bydel med ulike støttetiltak.
Skoler, barnehager, organisasjoner, klubber etc., diverse støtte 
etter behov.

STØTT VÅRE AKTIVITETER I NÆRMILJØET

25.4. 2019 Tullipanaksjonen til inntekt for Mitt Valg 

23.6. 2019 St. Hansaften på Holmendammen

3.12. 2019 Julekonsert i Ris kirke, Lions Slemdal/Rotary

Feb. 2020 Barneskirenn ved Holmendammen

Hva er Lions?

Lionsbevegelsen er verdens største humanitære hjelpeorganisasjon med nesten 1,35 millioner medlemmer i 207 land. 
Lions Club Oslo/Slemdal ble stiftet i 1961 og deltar på nasjonale og internasjonale aksjoner, men har også hovedfokus 
på hjelp og støtte i nærmiljøet. Alle pengene vi samler inn går uavkortet til vårt humanitære arbeid, både lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt. All innsats fra våre 43 medlemmer er frivillig.

Lions Club Slemdal 
Etablert 1961
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