
Upplev mångfalden 2008 i Strömstadwww.tidning.net 19

  www.stromstad.seUpplev mångfalden 2008 i Strömstad

Järnia är Sveriges ledande 
fackhandelskedja inom hus-
håll, trädgård och verktyg.

- Kom in till oss på Oslovä-
gen så hjälper vi dig gärna, 
säger Morgan Forsberg, som 
driver butiken i Strömstad.

Järniakedjan AB är ett nordiskt 
samarbete som möjliggör storskals-
fördelar och effektivare inköp med 
lokalt entreprenörskap och när-
varo.

- Vi ser till att vi har ett utbud som 
är anpassat till vår lokala marknad 
som vår centrala organisation köper 
in. Det garanterar rätt utbud och 
lägre kostnader för kunden. Inom 
Järniakedjan har vi även ett utveck-
lat fortbildningssystem. Vi är där-
för varuhuset för hushåll, trädgård 
och verktyg som kombinerar ett 
stort utbud till bra priser med hög 
service och kunnig personal.

Maskiner som tål att användas
Järnia är måna om att erbjuda pro-
dukter med bra kvalitet. Därför 
uppskattas Järna av såväl yrkes-
män, företag som hemmafi xare. 

- Timelleffekten och bristen 
på hantverkare i regionen gör att 
många personer själva vill renove-
ra sina hem och fritidshus. Vi har 
därför också många norska kunder 
i Strömstad, förklarar butikskolle-
gan Mikael Hoffström
Inför julen har Järnia fyllt butiken 
med julklappar för alla åldrar och 
smak. Järniakedjan marknadsför 
fl era kampanjer i december. 

Vi har det du behöver

Tel: 0526-662 22  •  Oslovägen 46  •  www.jarnia.se

Du är alltid välkommen in till Järna i Strömstad, med erfaren, engagerad och kunnig personal. På bilden Reijo Hansson, Emilia Mattsson, Frank Anders-
son, Beate Kartomten och Krister Magnusson.
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Fakta:

Järniakedjan ägs till 60 procent av Järniabutiker i Sverige och Jernia 
ASA i Norge. I Sverige fi nns 81 Järniabutiker med totalt 650 medarbe-
tare. Varumärket Järnia känns igen av 98 procent av alla vuxna svensk-
ar. I Järniabutiken i Strömstad arbetar åtta personer. Butiken har öppet 
vardagar kl. 07.30-18.00 och lördagar kl. 09-15. 

Gillar du pappersexercis, blanket-
ter och momslagar? Då kan du sluta 
läsa nu. För alla andra fi nns KGH 
Redovisning AB i Strömstad.

- Allt fl er behöver hjälp med sin 
redovisning. Då känns det tryggt 
att kunna vända sig till en SRF-an-
sluten byrå som vår och få hjälp och 
råd med pappersarbetet, säger vd 
Marie Svahn.

KGH Redovisning är en fl exibel organi-
sation som erbjuder kundanpassade lös-
ningar. Byrån har vuxit kraftigt det se-
naste året med sju nya medarbetare.

- För en del av våra uppdragsgivare 
fungerar vi som extern ekonomiavdel-
ning och hanterar alla delar av ekonomin. 
I samarbete med andra uppdragsgivare 
fungerar vi som en assistent till den be-
fi ntliga ekonomiavdelningen och sköter 
enbart delar av arbetet.
 

En lots i En lots i 
pappersdjungelnpappersdjungeln

Tel: 0526-28460
Fax: 0526-28470

www.kghredovisning.com

Allt inom ekonomi och redovisning
KGH Redovisning verkar med effek-
tiva arbetsmetoder och specialkompetens 
inom:
• Löpande redovisning 
• Fakturering 
• Bokslut och årsredovisning 
• Deklarationer 
• Lönehantering 
• Bevakning och betalning 
• Företagsetablering 
• Moms och konsultationer inom gränsö-
   verskridande handel

En av de största i Sverige
KGH Redovisning AB, med idag 17 med-
arbetare i Strömstad och Grebbestad, in-
går i KGH Group, etablerad 1963. 

KGH Redovisning AB är en av Sveri-
ges största fristående ekonomi- och re-
dovisningsbyråer, där sex medarbetare 
är auktoriserade redovisningskonsulter 
enligt branschorganisationen SRF.

Auktoriserade 
redovisningskonsulter

Nu står ett helt nytt konferenscenter 
på Daftö FerieCenter klart. Passande 
för grupper som söker gemyt, av-
skildhet och koncentration. 
Det nya konferenscentret, med spa och 
relaxavdelning, kan ta emot 80 personer i 
skolsittning och fl er i biosittning. Den fullt 
utrustade konferenslokalen kan även delas 
upp i två lokaler. Till det fi nns två grupp-
rum.

Daftö FerieCenters stugor, liksom restau-
rang, står till de besökandes förfogande året 
runt. 

Daftö Feriecenter är klassifi cerad med fem 
stjärnor och enda svenska camping som 
mottagit den tyska konsumentorganisatio-
nen ADACs utmärkelse ”Superplatz”.

Konferera på DaftöKonferera på Daftö

Tel: 0526-260 40  •  Fax: 0526-262 50
info@dafto.nu  •  www.dafto.nu
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