
Sänk din vattenåtgång med upp till 25% 
utan att det påverkar komforten.

Sandhamns Vänner bjuder på 
en sparstrålsamlare till kranen!  
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Detta är ett erbjudande man inte kan tacka nej till.
Vi vet att vi måste minska vår vattenanvändning på Sandön och nu kan var och en av oss ta detta första enkla steg genom att 
byta kranfilter. Det är lätt gjort, påverkar inte komforten med vattentrycket och dessutom kostar det inte något.

Du får ett filter till handfatet utan kostnad! 
När VVS-företaget Lundbergs/ELLESS, genom Karin Almlöf presenterade detta för Sandhamns Vänner, beslutade vi i år att bjuda 
våra medlemmar på en sparstrålsamlare till handfat som en del av medlemsavgiften. 
Och på detta sätt bidra till en mer sparsam konsumtion av vårt värdefulla vatten, också som en del av Vision 2040-projektet 
som du kan läsa mer om i årsboken 

Beställare

Medlemsnr .........
För- och efternamn

Postadress

Mailadress 
mobilnummer

Ett filter är gratis. Jag önskar få nedanstående

 ___ st av kranfilter A LSP 005/6 med gängorna på utsidan
Önskar jag fler betalar jag 69 kr/st som faktureras mig direkt.

___ st kranfilter B LSP 002/6 med gängorna på insidan. 
Önskar jag fler betalar jag 69 kr/st som faktureras mig 
direkt.

Jag vill dessutom beställa följande

alla 
priser 
är inkl 
moms

LSP 00024/9
KÖKS-
BLANDARE 

med kulled
Gängad utsida. 
120kr

LSP 00022/9
KÖKS-
BLANDARE 

med kulled.
Gängad insida. 
120 kr

LSP 00024/6
HANDFAT/
TVÄTTSTÄLL 

med kulled
Gängad utsida 
120 kr

LSP 00022/6 
HANDFAT/
TVÄTTSTÄLL 

med kulled
Gängad insida 
120 kr

SP 313 

KROM
Handdusch 
180 kr

LSP 131 UV  

Duschslang
111 kr

Antal
 st  st  st  st  st  st

SÅ HÄR GÅR DU TILLVÄGA:
 Kryssa i rätt ruta längst ner., 
1. Titta på ditt befinTliga filter i kranen i handfatet 
och jämför med de nedan. Filter  A eller filter B.  
Beställningssedeln är förprintad med dina medlem-
suppgifter så du behöver bara posta eller fota/skan-
na den och maila oss. 
Om du inte vet vilken typ av filter du ska ha, fota 
munstycket på din befintliga kranen och maila den 
tillsammans med beställningsblanketten så vi ser 
vem som frågar.
2. Alla beställda produkter skickas i två omgångar 
till Sandhamn och du hämtar ut din beställning hos 
Westerbergs Livs.
3. Vi har möjliggjort att du kan beställa fler filter som 
du själv betalar för som du kan få levererat samtidigt 
med handfatstfiltret. Då du slipper leveransavgiften. 
.

De skickar fakturan, drar av för det filter. FSV bjuder 
på och skickar sedan ut strålsamlarna till Sandhamn, 
där du kan hämta ut dem. Beställer du bara en hand-
fatssamlare betalar du m.a.o. ingenting. 

3.  Posta din  beställning till:         
     Lundberg & Son VVS-produkter AB 
 
     Slottsmöllan 17 D
     302 31 HALMSTAD
     eller maila en fotad eller skannad sida till:
     info@elless.com


