
Bil & Motor  43

KALMAR. Under Världsnjur-
dagen den 8 mars hade flera 
apotek runt om i Sverige kost-
nadsfri blodtrycksmätning för 
kvinnor, bland annat i Kalmar 
Län på Apoteket Sundet vid 
Länssjukhuset.
Under dagen kom det många 
kvinnor som ville kontrollera 
sitt blodtryck samt att få in-
formation om njurarna vil-
ket var mycket uppskattad av 
besökarna som kom till apo-
teket denna dag.
6000 kvinnor i Kalmar län 
kan ha njursvikt utan att veta 
om det enligt en färsk studie 
från Karolinska sjukhuset. 
Om man har en obehandlad 
njursvikt kan detta leda till ett 
livshotande tillstånd. När det 
gäller mäns njursjukdom 
upptäcks detta betydligt ofta-
re än kvinnor, så det är viktigt 
att man kontrollera sin njur-
funktion när man besöker sin 
läkare.

Farmaceuten Julia tog blodtryck på en av besökarna och 
från Njurförbundet närvarade Rose-Marie Arnviken-Litbo, 
som informerade om njurarna till besökarna som kom till 
apoteket Sundet vid Länssjukhuset i Kalmar under 
Världsnjurdagen den 8 mars.
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ALLTID LÅGPRIS ALTERNATIV

MYCKET STOR SORTERING
ÖPPET ÄVEN LÖRDAGAR 9-12

Feel.  Ever y.  F iesta.  Moment.
Nya Ford Fiesta ST-Line väcker garanterat uppmärksamhet. 
Den sportiga designen syns i allt från karossen till  18 tum 
Rock Metallic-fälgar och sportstolarna med röda sömmar. 
Dessutom får du uppleva ly xen av att välja. Vad sägs om 
toppmodern teknik som SYNC 3 med röststyrning och 
en ljudanläggning från B&O PLAY? Känn varje ögonblick. 
Välkommen in till  din Fordhandlare.

Bränsledekl. bl. körn; 3,3–5,2 l/100 km, CO2 94–118 g/km. 5-års garanti /10 000 mil. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Pris fr 133 900 kr 

(ord. pris 155 800 kr) gäller Ford Fiesta Trend 85 hk . Det här är en kampanj och gäller bilar som är ordertecknade av kund senast 31 mars 2018. 

Bäst i test i nr 24, 2017 och andra plats i Teknikens Världs Stora Bilpris.  Med reservation för eventuella feltryck. 

www.skobes.se
OSKARSHAMN Inkörningsvägen 2
Håkan 0491-897 02, Henrik 897 03
Robert 897 06, Johan 897 04
Öppet: Må-to 9-18, Fr 9-17, Lö 10-14

Testvinnaren Ford Fiesta erbjuder körglädje
som väcker habegär  – i en smart förpackning.
MeM d ny logisk förarmiljö, skarp styrning och 
klassledande ssäkerhet är Fiesta en given favorit 
ii småbilsklassen – vinnare av hela 24 biltester
genom Europa det senaste året. Välkommenn in
tillll SSkokobes och teesta själv.
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Alvesta

0472-478 55
Borgholm

0485-871 00
Emmaboda

0471-252 00
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0480-944 00
Nybro

0481-444 00
Tingsryd

0477-313 55

Växjö

0470-77 56 00
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*5.000:- sätts in på ett Renaultkort, har du inget hjälper vi dig att ordna ett. Erbjudandet gäller 
våra utvalda Renault lagerbilar och erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter, 
avtal eller kampanjer. Serviceavtal gäller för 15 000 km/år max 45 000 km eller 36 månader,
med reservation för lokala avvikelser. Bränsleförbrukning vid blandad körning liter/100
km:  3,3 - 5,9. CO2 utsläpp gram/km: 85 - 135. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. 
Bilen i annonsen kan vara extrautrustad.

Prisexempel:
ReeReReRenault CLIO Zen 75 5-d

Just nu från 128 000 kr
(ord. pris 148 400 kr)

Bilen i prisexemplet Renault Clio är full av utrustning, bl. a:Bilen i prisexemplet Renault Clio är full av utrustning bl a:
• Media Nav: 7" pekskärm med Bluetooth och navigation,
• Luftkonditionering, Läderklädd ratt, Dimljus och Farthållare
• 16" flexfälgar ”Attractive” och mycket mer ...
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Priiset se avser Dacia Dustteer Accescess 1.6 SC6 S e 115 (bensin) 4x2, bränsleförbrukning*Pri*Prisetse avser Dacia Dustster AAAccesess 1s 1 6 SC6 SCe 1115 (bensin) 4x2x bränä slefförbrör ukning
vid vid blanbla dad körning: 4,4 7,07,0 l/1l/100 k00 k00 0 m. Cm. COOvid blablandad körning: 4 4–7 00 l/1l/1/l// 00 k00 k0 k00 m Cm COO2222 utsu läppäpp: 11: 11111 5 155 1 8 g//km.m. Dacia reserveraar sig -uts-utsläpppp: 1: 1111 5–158 g/8 kmkm Dacia reserverar sig
föför eveventuella tryckryy fel. Bilen n på biå bbå ldenlden kankan varvara exa e trautraur trustrust tad.ta

Ny design. Ny teknik. SUVeränt pris.
Go Duster!
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Nya Dacia Duster

Pris från

99 900 kr*

dacdacia.ia.sese

Extraöppet

påskafton, påskdagen och annandag påsk hos Liljas 
i Kalmar och Växjö, kl. 10–15. 

Världsnjurdagen uppmärksammades på apotek


