
Sälj produkter från Sveriges STÖRSTA* jultidningsförlag!
*Baserat på omsä�ning för räkenskapsåret 2020.

1. Premie redan från 39 kr!

3. Välj upp till 5 premier!**
** Så långt dina poäng räcker.

SE 22

2. Tjäna pengar!

3. Välj upp till 5 premier!

2. Tjäna pengar!

3. Välj upp till 5 premier!**

2. Tjäna pengar!

Nu startar jultidningsförsäljningen!

 Premie redan från 39 kr!

 Tjäna pengar!

 Premie redan från 39 kr! Premie redan från 39 kr! Premie redan från 39 kr!

 Tjäna pengar!
Bonus! Tjäna pengar!

3. Välj upp till 5 premier!
** Så långt dina poäng räcker.

**

    ju
ltidningsforlaget.se

145
premier  
a� välja 
mellan!
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Välkommen till Jultidningsförlaget 
– Sveriges STÖRSTA* och ÄLDSTA jultidningsförlag!

*Baserat på omsä�ning för räkenskapsåret 2020.

1
Så många poäng 

ger din försäljning:

När du sålt för: Antal poäng:

 17.500:- –  18 000 p 

 16.000:- – 17.499:- 17 000 p

 14.299:- – 15.999:- 16 500 p

 13.499:- – 14.298:- 16 000 p

 12.700:- – 13.498:- 14 000 p

 12.300:- – 12.699:- 13 700 p

 11.900:- – 12.299:- 13 300 p

 11.500:- – 11.899:- 12 800 p

 11.100:- – 11.499:- 12 300 p

 10.799:- – 11.099:- 12 000 p

 9.700:- – 10.798:- 9 300 p

 9.400:- – 9.699:- 9 000 p

 9.100:- – 9.399:- 8 700 p

 8.900:- – 9.099:- 8 500 p

 8.700:- – 8.899:- 8 200 p

 8.499:- – 8.699:- 7 900 p

 7.700:- – 8.498:- 5 400 p

 7.500:- – 7.699:- 5 100 p

 7.000:- – 7.499:- 5 000 p

 6.399:- – 6.999:- 4 900 p

 5.900:- – 6.398:- 4 300 p

 5.700:- – 5.899:- 4 100 p

 5.500:- – 5.699:- 3 900 p

 5.300:- – 5.499:- 3 700 p

 4.999:- – 5.299:- 3 500 p

 4.700:- – 4.998:- 2 500 p

 4.500:- – 4.699:- 2 400 p

 4.200:- – 4.499:- 2 300 p

 3.900:- – 4.199:- 2 200 p

 3.750:- – 3.899:- 2 100 p

 3.600:- – 3.749:- 2 000 p

 3.399:- – 3.599:- 1 900 p

 3.100:- – 3.398:- 1 700 p

 2.800:- – 3.099:- 1 600 p

 2.700:- – 2.799:- 1 500 p

 2.600:- – 2.699:- 1 400 p

 2.399:- – 2.599:- 1 300 p

 2.100:- – 2.398:- 1 150 p

 1.850:- – 2.099:- 1 000 p

 1.700:- – 1.849:- 900 p

 1.499:- – 1.699:- 800 p

 1.400:- – 1.498:- 750 p

 1.300:- – 1.399:- 700 p

 1.200:- – 1.299:- 650 p

 1.100:- – 1.199:- 600 p

 1.000:- – 1.099:- 550 p

 900:- – 999:- 500 p

 799:- – 899:- 400 p

 550:- – 798:- 350 p

 450:- – 549:- 300 p

 300:- – 449:- 250 p

 39:- – 299:- 200 p

 1:- – 38:- 0 p

Emma väljer premie William väljer premier

Alice och Lucas väljer många premier

EXEMPEL 1 EXEMPEL 2

EXEMPEL 4

Så här räknar du ut din förtjänst!

Här ser du fyra exempel som visar

Du kan välja a� ta ut din förtjänst

hur du räknar ut din förtjänst.

i premier, pengar eller både och.

398 kr!Emma säljer för 39 kr och tjänar
39 kr i försäljning ger 200 poäng (se rosa tabellen).  Hon väljer:

Vlogging kit ur grupp 1 200 poäng  299 kr

Emma får kvar a� ta ut  0 poäng 0 kr
i pengar (se blåa tabellen)

totalt  200 poäng  299 kr

William säljer för 199 kr och tjänar
199 kr i försäljning ger 200 poäng (se rosa tabellen). Han väljer:

Gaminghögtalare ur grupp 1   200 poäng 259 kr

Biobilje� i bonus  0 poäng 139 kr

William får kvar a� ta ut i pengar   0 poäng 0 kr
(se blåa tabellen)

totalt   200 poäng 398 kr

2.070 kr!

Maja och Filip väljer premier och pengarEXEMPEL 3

10.034 kr!Maja och Filip säljer för 11.100 kr och tjänar
11.100 kr i försäljning ger 12 300 poäng (se rosa tabellen). De väljer:

iPhone 13 ur Guldgruppen   12 000 poäng 9.795 kr

Biobilje� i bonus   0 poäng 139 kr

Maja och Filip får kvar a� ta ut   300 poäng 100 kr
i pengar (se blåa tabellen)

totalt   12 300 poäng 10.034 kr

Alice och Lucas säljer för 3.900 kr och tjänar
3.900 kr i försäljning ger 2 200 poäng (se rosa tabellen). De väljer:

Smyckeset, Power Bank och trådlös 600 poäng 633 kr 
högtalare ur grupp 1

Minikyl och Action Cam 4K 1 600 poäng 1.298 kr
ur grupp 3

Biobilje� i bonus 0 poäng 139 kr

Alice och Lucas får kvar a� 0 poäng 0 kr
ta ut i pengar (se blåa tabellen)

totalt 2 200 poäng 2.070 kr

SE 22

TRYGGT OCH
SÄKERT!

• Sälj våra jultidningar – roligt och förmånligt!

• Stor katalog! Nu med massor av nya produkter!

• Fullt med välkända produkter!

• Över 1.000.000 familjer har sålt våra produkter**.

• Välj bland massor av nya premier!

• Du kan få ut hela din förtjänst i pengar!

• Börja sälj redan idag – men fråga mamma eller pappa om lov!

** sedan 1906

Premie 
redan från 

39 kr!

Sälj nu!

299 kr!

• Börja sälj redan idag – men fråga mamma eller pappa om lov!

Bonus!

  Hon väljer:

totalt   200 poäng 398 kr

 12 300 poäng 10.034 kr
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Poäng till  
pengar:

3
 18 000 p –  12.500:-

 17 000 – 17 999 p 11.000:-

 16 500 – 16 999 p 10.000:-

 15 000 – 16 499 p 9.000:-

 14 000 – 14 999 p 8.000:-

 12 500 – 13 999 p 7.500:-

 11 750 – 12 499 p 7.000:-

 11 000 – 11 749 p 6.500:-

 10 500 – 10 999 p 6.000:-

 9 400 – 10 499 p 5.500:-

 9 200 – 9 399 p 5.000:-

 8 250 – 9 199 p 4.500:-

 8 000 – 8 249 p 4.000:-

 7 000 – 7 999 p 3.700:-

 6 500 – 6 999 p 3.500:-

 6 000 – 6 499 p 3.300:-

 5 500 – 5 999 p 3.000:-

 5 000 – 5 499 p 2.700:-

 4 800 – 4 999 p 2.500:-

 4 500 – 4 799 p 2.300:-

 4 200 – 4 499 p 2.200:-

 3 800 – 4 199 p 2.000:-

 3 000 – 3 799 p 1.500:-

 2 800 – 2 999 p 900:-

 2 600 – 2 799 p 875:-

 2 500 – 2 599 p 850:-

 2 400 – 2 499 p 825:-

 2 300 – 2 399 p 800:-

 2 200 – 2 299 p 750:-

 2 100 – 2 199 p 725:-

 1 900 – 2 099 p 700:-

 1 700 – 1 899 p 650:-

 1 600 – 1 699 p 600:-

 1 500 – 1 599 p 550:-

 1 300 – 1 499 p 500:-

 1 200 – 1 299 p 450:-

 1 100 – 1 199 p 425:-

 1 050 – 1 099 p 375:-

 1 000 – 1 049 p 350:-

 800 – 999 p 300:-

 700 – 799 p 250:-

 600 – 699 p 200:-

 550 – 599 p 180:- 

 500 – 549 p 160:-

 450 – 499 p 140:-

 400 – 449 p 120:-

 300 – 399 p 100:-

 200 – 299 p 75:-

 150 – 199 p 50:-

 50 – 149 p 25:-

1 – 49 p 10:-

Du får välja upp  
till 5 premier, bara 
poängen räcker till.

Här ser du hur 
många poäng din 
försäljning ger  
och vad du kan 
välja för det du 
tjänat ihop i poäng. 

SE 22

Så  här  mycket  
tjänar  du!

2 DIAMANT- 
SÄLJARESÄLJARE

18000
poäng

Poäng

Premievärde ca 499 – 699 kr

Premievärde ca 369 – 699 kr

Premievärde ca 700 – 1.290 kr

Premievärde ca 3.990 – 5.990 kr

Premievärde ca 8.000 – 10.990 kr

Premievärde ca 12.290 – 14.990 kr

Premievärde ca 599 – 999 kr

Premievärde ca 2.990 – 4.290 kr

Premievärde ca 100 – 299 kr

Premievärde ca 1.990 – 2.990 kr

STJÄRNSÄLJARE

12000
poäng

GULD

STJÄRNSÄLJARE

16000
poäng

STJÄRNSÄLJARE

Premievärde ca 8.000 – 10.990 kr

4900
poäng

BRONS

3500
poäng

GRUPP 66

1900
poäng

GRUPP 55

1300
poäng

GRUPP 4
4

800
poäng

GRUPP 3
3

200
poäng

GRUPP 11

7900
poäng

SILVER

Premievärde ca 3.990 – 5.990 kr

400
poäng

GRUPP 2

2

Premievärde ca 12.290 – 14.990 kr

STJÄRNSÄLJARESTJÄRNSÄLJARE

16000
poäng

STJÄRNSÄLJARE

Premievärde ca 12.290 – 14.990 kr
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5 st bio- 
bilje�er och  

5 st bio- 
menyer!

bilje�er och  
5 st bio- 
menyer!
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1

2

1

Alla priser i julkatalogen – inklusive specialpriser – är riktpriser. Riktpriser innebär att 
säljaren kan tillämpa fri prissättning.

Premier t o m Grupp 5 ligger normalt i ditt jultidningspaket när det levereras. Om du 
beställt en premie ur en högre premiegrupp skickas den premien så snart vi fått din betalning 
och registrerat den. Tillsammans med postens leveranstid brukar det ta ca 2 veckor innan du 
har din premie. Vid bristande tillgång på en specifik premie kan leveranstiderna vara längre 
men vi levererar så snart den finns tillgänglig för oss på den svenska marknaden. Om någon 
premie skulle bli restnoterad sänder vi den så snart som möjligt. Leverantören kan (dock 
mycket sällan) göra mindre förändringar på premien, varför bild och beskrivning kanske inte 
överensstämmer med premien du får. Alla våra premier har nödvändiga godkännanden och 
bruksanvisningar. 

Om du behöver utnyttja garantin för år 2022 ersätter vi givetvis dina portoutgifter men 
du måste kontakta vår SÄLJSERVICE först. Eventuellt levereras vissa säsongsbundna 
premier först under våren 2023.

De premievärden som angivits är våra leverantörers cirkapriser våren 2022, ej lock- eller 
extrapriser. En levererad premie får inte bytas mot en annan premie och du kan inte 
heller få pengar istället för premien.

När vi mottagit din JULTIDNINGSBESTÄLLNING rätt ifylld registrerar vi den och 
packar det du har beställt. Det tar normalt ca 10–12 dagar. Vi förbehåller oss rätten att  
lägga samman ej levererade beställningar.

Vi börjar leverera paketen i oktober och de skickas då som postpaket utan kostnad,  
läs även under ”betalning”. OBS! Paketet SMS-aviseras till dig, det är mycket viktigt att  
fylla i korrekt mobilnummer. 

När du skickar in din beställning kommer vi att samla in personnummer för de barn som 
har sålt jultidningar och beloppen de har sålt för.

Vi behöver uppgifterna eftersom vi är skyldiga att rapportera in dem. Om ditt/dina barn 
säljer våra produkter och skickar in en beställning så kan deras förtjänst bli högst 18 000 kr. 
Är man två som delar lika på beställningen kan förtjänsten högst bli 9 000 kr per barn, är 
man tre som delar lika kan förtjänsten bli högst 6 000 kr per barn o.s.v. Har ditt/dina barn 
inte andra liknande inkomster kommer de därmed inte upp i belopp som gör att de behöver 
betala inkomstskatt eller deklarera eftersom gränsen för det är 20 431 kr.

Sammanfattningsvis: Barn som säljer vårt förlags produkter och ej har några andra 
liknande inkomster behöver med andra ord inte deklarera eller betala skatt, även om 
de når den allra högsta premienivån och maximala antalet poäng.

Viktigt för dig a� veta:

Säljservice hjälper dig!

172 88  SUNDBYBERG / Tel: 08–799 30 30 
Bankgiro: 499–4018  
jultidningsforlaget.se

• Behöver du fler Jultidningskataloger eller kundlistor?
• Vill dina kompisar också sälja?  
• Har du andra frågor?
Tel: 08–799 30 30. Telefontider mån – fre 09.00 – 16.00.  
Under tiden 21/11 – 24/11 09.00 – 19.00.  
Lunchstängt 12.00 - 13.00. 
Söndag 20 november, extra öppet 14.00-20.00.

Stöd Världens Barn!
Genom a� sälja jultidningar har miljoner svenska barn genom åren få�  
möta andra människor och på e� enkelt och roligt sä� sålt ihop till sina 
första egna pengar. Vi tror a� du som är jultidningsförsäljare också  
tycker a� det känns bra a� kunna hjälpa barn i andra delar av världen.

Vi kan hjälpas åt. Vi på Jultidningsförlaget gör 
något mer. Du säljer jultidningar och vi lämnar 
ett bidrag till Världens Barn – Radiohjälpens 
insamlingskampanj som genomförs i samarbete 
med 13 svenska organisationer. Mest känt är 
Världens Barn för den stora TV-galan som i år 
sänds den 7 oktober på SVT1 kl. 20.00.

Tillsammans gör vi skillnad! Att alla barn 
har samma rättigheter är en självklarhet – men 
samtidigt så långt ifrån självklart! Just nu befin- 
 ner sig många barn på flykt från sina hem eller  
i andra utsatta situationer som skapar oro och 
otrygghet. Det påverkar deras möjligheter att få 
gå i skolan och ökar risken för fattigdom, traffick-
ing och psykisk ohälsa. 

I 25 år har Världens Barn bidragit till att för - 
ändra barns framtid och nu måste vi fortsätta att 
kämpa för att utvecklingen ska gå åt rätt håll! 
Tillsammans behöver vi visa att barns rätt till 
hälsa, skola och trygghet – barns rätt till en fram- 
tid – är det viktigaste uppdrag som världen har. 

Världens Barn är Radiohjälpens största insamling och genomförs av Sveriges Television och Sveriges 
Radio P4 i samarbete med 13 organisationer: Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Barnfonden, 
Diakonia, Erikshjälpen, IOGT-NTO-rörelsen, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, Svenska 
Afghanistankommittén, Svenska Röda Korset, WaterAid och We Effect.

Premier

2. Ta din Kundlista
    På din kundlista fyller du i kundens  
    beställning. Kundens namn på raderna
    och kundens beställning i kolumnen.

Semic (Jultidningsförlaget och Pandaförsäljningen, se kontaktuppgifter ovan) 
insamlar och behandlar personuppgifter i register och på andra sätt,  
t ex i epostsystem för kommunikation. De behandlingar av personuppgifter 
som förekommer är insamling, registrering, organisering, strukturering, 
sammanställning, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, 
överföring, användning i affärsverksamheten om avtal ingås, justering eller 
sammanförande, analys av uppgifterna och radering.  

Initialt förvärvar Semic personuppgifter från det offentliga registret, 
Statens personadressregister, SPAR. Uppgifterna innefattar namn och adress 
till målsmän med minderårig inom vissa åldersintervall. Slutligt urval av 
personuppgifterna görs genom sambearbetning med erfarenheter av tidigare 
års svarsfrekvens från jultidningserbjudanden, samt med offentligt tillgänglig 
information om boendeområden med tillägg av ekonomi- och utbildnings-
variabler. Uppgifterna registreras i syfte att utgöra underlag för utsändande av 
årets Jultidningserbjudande.

Personuppgifterna inhämtas i ett senare skede också från den enskilde 
själv, vid direkta kontakter med denne om ett avtal ingås. Då registreras 
också uppgifter om den minderårige som ska svara för eventuell försäljning 
om vårdnadshavaren samtycker till registreringen av uppgifterna. Vårdnads-
havaren är inte skyldig att lämna sina uppgifter men det är inte möjligt att 
ingå avtal om uppgifter inte lämnas. Uppgifterna registreras i syfte att kunna 
hantera beställningar, kundservice samt genomföra marknadsundersökningar, 
analyser och framtida marknadsföring via sms, e-post och annan elektronisk 
kommunikation där du själv lämnat uppgifter och därigenom samtyckt 
därtill.

De rättsliga grunderna för behandlingen av personuppgifter är flera. 
Semics affärsverksamhet är ett enskilt intresse som i sig motiverar personupp-
giftsbehandling. Registrering samt behandling av minderårigs personupp-
gifter sker i den omfattning som är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga 
förpliktelser samt för att fullgöra avtal. Uppgifter avseende de minderåriga, 
utöver de som är nödvändiga för att fullgöra rättsliga förpliktelser och för 
att fullgöra avtal, inhämtas och behandlas bara efter att vårdnadshavare har 
lämnat sitt samtycke till behandlingen. Ett sådant samtycke kan när som 
helst återkallas.

Behandling av personuppgifter kan också ske avseende annan än minder-
årig, exempelvis en vårdnadshavare, i fall då det är nödvändigt att behand-
la uppgifterna för att fullgöra rättsliga förpliktelser och avtalsförpliktelser.   

Personuppgifter inhämtas och registreras fortlöpande under hela den tid 

ett avtal är i kraft eller uppgifterna finns registrerade hos Semic. De regist- 
re rade erhåller normalt information från Semic gällande behandlingen av 
personuppgifter i samband med kommunikation inom ramen för ett antaget 
avtal, eller när den enskilde särskilt begär det. Det går bra att ta del av infor-
mation om personuppgiftsbehandlingen på jultidningsforlaget.se

  De personuppgifter som behandlas är bland annat uppgifter om namn, 
adress, telefon- och e-postadresser, konto- och kundnummer, personnummer 
och ip-nummer. Uppgifter registreras om aktuella beställningar (antal, slag, 
förtjänster, skuldbelopp, betalningar, kostnader och avgifter, m.m.).

Personuppgifter kan överföras till tjänsteföretag (”personuppgiftsbiträ-
den”) som får behandla uppgifterna på uppdrag av Semic. Personal vid Semic 
eller hos personuppgiftsbiträde som har tillgång till uppgifterna har avtalad 
tystnadsplikt gällande information om enskilds personliga förhållanden.

Uppgifter registreras i vissa fall om den enskildes betalningsförmåga, och 
personliga och ekonomiska förhållanden, om detta erfordras som underlag 
för eventuella leveranser på kredit. Personuppgifter kan lämnas ut till företag 
eller myndigheter om avtalsenlig eller korrekt betalning inte sker till Semic. 
Om avtalsenlig eller korrekt betalning inte sker till Semic kan bolaget avyttra 
sin fordran på den registrerade till ett annat företag och i samband med detta 
överföra den registrerades personuppgifter till det företaget.

Den enskilde har rätt att kostnadsfritt få bekräftelse på huruvida 
personuppgifter som berör denne behandlas hos Semic, och att få tillgång 
till uppgifterna tillsammans med information som motsvarar denna infor-
mationsskrivelse.

Den enskilde har rätt att återkalla samtycke, begära rättelse, radering, 
begränsad behandling eller rikta annan invändning mot behandling av 
personuppgifterna. Sådan begäran ska prövas och Semic kan vara av upp-
fattningen att personuppgiftsbehandlingen ska fortgå utan rättelse, radering 
eller begränsning. Den enskilde vars personuppgifter behandlas har rätt att 
överklaga behandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsyns-
myndighet för personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter lagras under den tid de är aktuella i ett marknadsutskick 
och, för det fall ett avtal ingås, till dess köpet är genomfört (inklusive leverans 
och betalning). Har avtal ingåtts lagras uppgifterna även en tid efter säsong-
ens avslutande för att möjliggöra erbjudande om att teckna nya avtal under 
kommande säsonger. Personuppgifter raderas eller avidentifieras dock senast 
trettiosex månader efter det att senaste köpet genomfördes.  
Jultidningsförlaget, 172 88 Sundbyberg.

Så här kommer du igång med a� sälja!

1. Ta katalogen 
 Ta med katalogen och låt gärna kunden 
 bläddra själv.

 Kristofer Pettersson
Stjärnstigen 2, Sundbyberg

Först  

blir o�a 

störst!

1

Så här kommer du igång med a� sälja!

Lycka 
till!

saljservice@jultidningsforlaget.se  
08-799 30 30

3. Ta en penna
    Glöm inte ta med en penna så  
 du kan skriva in beställningen.

VI ÄR MED!

2022

Priser

Beställning och leverans

Artiklar kan tillfälligt vara slut (= restorder), och det är då markerat på den FÖLJE SEDEL/
FAKTURA du får. Så fort de kommer i lager igen skickar vi dem till dig utan kostnad.

När du hämtat ditt paket måste du kontrollera att innehållet stämmer mot medföljande 
FÖLJESEDEL/FAKTURA och mot din egen KUNDLISTA.

Om något saknas (ej restorder) eller är skadat, gör du en s.k. reklamation till Jultidnings-
förlaget. Skulle ditt paket vara skadat när du hämtar ut det från Postombudet ska 
Postombudet göra en anteckning om det. Ring sedan omgående till Jultidnings-
förlaget, kontakta vår säljservice. Ta gärna ett foto av den trasiga kartongen. Har du 
något som du behöver skicka tillbaka, kontakta oss först då det kan påverka din förtjänst. 
Om du skickar in en försändelse till oss måste den sändas som vanligt brev eller paket, glöm 
inte ange ordernummer samt namn och adress! Det är viktigt att du sparar följesedeln och 
originalkartongen, om du måste utnyttja premiens garanti. Om någon av dina kunder inte 
betalar, hör av dig till oss.

Sista dagen för byten och anmärkningar är den 31 januari 2023.

Om du gör en efterbeställning får du 15% rabatt. Den räknas inte ihop med din tidigare 
beställning och berättigar ej att beställa premier!  

Betala alltid senast det datum som finns angivet på fakturan så slipper du påminnelseavgift 
och dröjsmålsränta. Vid restnoterade artiklar (ej premier) framflyttas förfallo datum automa-
tiskt. Vi kontrollerar att beställaren, eller dennes målsman, inte har betal ningsanmärkningar. 
Om sådana finns tillämpas postförskottsförsäljning. Vid betalning via Internet, ange som 
referens OCR-numret, som finns på inbetalningskortet. 

Reklamationer

Efterbeställning

Betalning

Restnoteringar

SE 22

Skicka din beställning till oss senast tisdag 22 november, via post eller jultidningsforlaget.se

Foto: João Sousa/D
iakonia

I ett av flyktinglägren i utkanten av Beirut bor Asma. 
Området är långt ifrån barnvänligt, men Asma och 
hennes syskon har fått en fristad. I alla fall stundtals.

2021 samlade Världens Barn in imponerande 
69,7 miljoner kronor. Pengar som gör det möjligt 
för oss att bidra till barns rättigheter. Vi som gör 
jultidningar och böcker, du som säljer och kund - 
erna som köper av dig – tillsammans kan vi vara 
stolta över att vi är med och bidrar till en bättre 
framtid!

Bland tomtar och troll, årgång 115     159:-Julstämning 2022 
169:-Bakat till jul – Gott, lyxigt och extra allt 189:-Julpåse  
39:-Dundermjukgörande hand- och fotsalva 99:-När Findus var liten och försvann 155:-LasseMajas Detektivbyrå – Maskeradmysteriet 139:-Lovely dot socks – storlek 33/36 159:-Lovely dot socks – storlek 37/39 159:-Lovely dot socks – storlek 40/42 159:-Ponnypåsen 

99:-Guinness rekordbok 2023 
249:-Cirkusdeckarna och julklappsmysteriet 149:-Matlagningstermometer 
139:-Hälge-paket (Älg och lågor + Snabbare än …) 198:-Köksalmanack 2023 

159:-Lindas lättbakade favoriter 
189:-Vegomat – Från gryta och gratäng … 189:-Familjens kom-ihåg kalender för år 2023 99:-Stora korsordsboken 
99:-Formidabelt mycket sudoku 

119:-Gökungen 
199:-Tubklämmor 2 st 
89:-Rensningsset i 2 delar 
99:-Bilar – Full gas och nostalgi 

179:-Andra världskrigets värsta dåraktigheter … 189:-Mord och ingen julefrid 
159:-Gammaldags julkola – stora blandningen 99:-Astro – din guide till framtiden 

198:-Sticka fler vantar med Knitting Lotta 189:-

Ut  

och sälj 

direkt!
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