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Den här tidningen har fått namnet Gustaf, av ett gott skäl. Under många år drevs 
vårt byggvaruföretag under namnet Aktiebolaget Persson & Gustafsson. Idag är 
det Karl Gustafsson, tredje generationens bygghandlare, som för familjeföretaget 
framåt. Namnet Gustaf låg därför nära till hands. Enligt olika källor sägs dessutom 
mansnamnet Gustaf ha betydelsen ”vän”. Det är väldigt passande tycker vi som 
dagligen satsar på att ge en extra vänlig service åt alla våra kunder.
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TILLSAMMANS SATSAR VI PÅ SKÅNES UNGA
VI TROR PÅ DRÖMMAR

PoG Woody Bygghandel grundades 1904 och har idag 6 butiker runt om i Skåne. I företaget ingår även ett centralt Distributionslager 
och en webshop – vår 7:e butik! Vårt mål är att underlätta för våra kunder att förverkliga sina bodrömmar,  byggprojekt och proffs- 
byggarens arbete. Mer info om oss hittar du på vår hemsida www.pog.se och mer om våra produkter hittar du på webshop.pog.se.  
Vi tillhör bygghandelskedjan Woody Bygghandel som ägs av lokala entreprenörer med 120 butiker från norr till söder. Våra experter 
hjälper dig alltid, kom in i butiken för personligt möte eller ring vår kundtjänst på 046-272 50 00.

DU  HITTAR OSS PÅ 6 ORTER  I SKÅNE!  
Välkommen till våra butiker i Borrby, Hörby,  
Malmö,  Sjöbo, Södra Sandby, Tomelilla.  
Vi har även ett Distributionslager i Södra Sandby. 
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Det är kanske svårt att ana, men våren är snart här. Under januari har vi haft fullt upp här på PoG 
Woody Bygghandel. På mitt skrivbord har det legat högar av sponsringsansökningar som jag och 
mina medarbetare gått igenom en för en. Det har varit otroligt roligt att få ta del av alla dessa projekt. 
Tyvärr känns det inte alltid som om världen går åt rätt håll, och att då få börja dagen med att läsa om 
allt det positiva som sker i vår närhet är verkligen upplyftande. I vårt föreningsliv finns det mängder 
av engagemang som förenar barn, ungdomar och vuxna. Tänk att så många kan göra så mycket bra, 
och på en lokal nivå!

 Att få dela med sig av en del av det överskott som PoG Woody Bygghandel genererar 
känns fantastiskt. Det är kul att ge, och på så sätt bidra till att andra kan uppfylla sina drömmar.  
I det här numret av Gustaf  kan du läsa mer om de klubbar och föreningar vi valt att  
sponsra under 2017. Här kommer du bland annat att möta scoutkåren, innebandy- 
klubben, den 17-årige racingstjärnan Hugo Nerman och inte minst – den legendariske MFF- 
målvakten Janne Möller.

 Spirande vårkänslor innebär också att det är dags att titta sig runt i trädgården.  
Kanske är det dags att börja fixa det där staketet? För egen del tänker jag vara ute i 
tid i år och få klart det nya trädäcket innan grillsäsongen drar igång. 

 Nytt på PoG Woody Bygghandel är att vi har utökat vår proffsservice 
till att även gälla dig som är hemmasnickare. Vill du ha hjälp med material- 
listor, hopplockning, sågning, målning eller hemleverans. Inga problem? 
Det ordnar vi. Bläddra gärna fram till sidan 25 och läs om alla nya 
tjänster som gör livet lite lättare för dig som älskar att fixa, en 
som kanske hellre umgås med familjen än målar brädor. 

 Välkommen till ett nytt nummer av Gustaf. Låt oss 
möta våren och drömmarna tillsammans!

Karl Gustafsson, VD PoG Woody Bygghandel och tredje generationens bygghandlare.



När vi kommer in i Hörbybutiken är det Sven som 
välkomnar. Efter många år i byggbranschen ska 
han gå i pension om bara några månader. 

Karriär i Hörby
Har man som Sven jobbat i byggbranschen  
sedan 1968 så har man varit med om det  
mesta. 2004 började han hos 
PoG Woody Bygghandel i  
Hörby efter att tidigare 
jobbat hos bland annat 
Lantmännen. Det måste 
vara speciellt att arbeta 
och bo på samma ställe.  
Hörby är en liten ort 
och alla känner alla. Det  
är ofta grannen man gör 
affär med så det personliga  
mötet är viktigt. Man 
undrar om branschen  
förändrats något.
 – Ja, man hängde mer ute på byggena förr och 
tuggade med gubbarna. Idag jobbar vi mer inne på 
kontoret med beställningar via mail och telefon. För 
mig är den personliga kontakten viktig och nästan 
alla offerter följer jag upp med ett telefonsamtal. 
Den lite äldre generationens köpare vill oftast ha  

ett möte och kommer gärna hit och tittar på  
våra utställningar. 

Nya smarta byggtjänster
– Inkorgen fylls på under dagen och man betar av 
beställningarna allt eftersom de kommer in. Inget 
får bli liggande för länge. Allt som jag beställer innan 

kl. 14 får kunderna ut redan 
nästa dag. De kan välja på  
leverans morgon, lunch  
eller eftermiddag. Jag skulle 
också vilja nämna en annan 
tjänst som kanske inte alla 
känner till. Man kan få sitt 
virke kapat i valfria längder 
och grundmålat. Det kostar 
en liten peng men sparar 
oerhört mycket tid. Fler 
och fler byggfirmor an-
vänder dessa tjänster 
och jag kan verkligen 

rekommendera det för dem som till exempel ska 
fixa en ny fasad eller bygga staket. Jag har förresten 
hört att vi ska vara ute mer hos byggarna nu och 
det låter riktigt bra men det blir ju Per som får ta 
den biten. Det enda stället jag ska vara ute på är min 
egen trädgård.
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SVEN & PER
Alla arbetsplatser genomgår förändringar; personal slutar, går vidare inom företaget och går  

i pension. Hur tar man tillvara på all kompetens hos dem som slutar och hur är det att vara den 
som ska ta över jobbet? Möt Sven som längtar till sin pension och Per som gått hela vägen från 

kallagret till att bli säljare mot proffskunder – och som är Svens ersättare i Hörbybutiken.

HASSE & TAGE, STEN & STANLEY, BJÖRN & BENNY,

Att vara byggrådgivare är både roligt och en utmaning. 
Det händer titt som tätt att en kund kommer in med en 
enkel skiss och det är upp till Sven att förverkliga den.



SVEN & PER
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När Sven träffade sin Brita
Ibland tar livet en oväntad vändning. 
Sven är i den lokala blomsterbutiken  
för att köpa en blomma åt en kompis – och  
träffar Brita. En fredag, två veckor senare, tar  
han mod till sig och ringer upp henne. På  
lördagen, dagen efter, ses de för första  gången. 
Sedan dess har det varit de två. 
 Med en sambo som arbetat i blomsterbutik 
är trädgårdsskötsel något som förenar dem.  
Annars är det resor som lockar. Vart annat 
år sätter de sig i bilen och kör 140 mil norrut 
till Flakaträsk. Samma avstånd söderut hade  
placerat dem i norra Italien! 3 veckor är de ute 
och själva resan dit och hem är även den en stor 
del av upplevelsen. De är så nyfikna att de till 
och med ändrar hur de kör – allt för att upptäcka 
nya smultronställen. Flakaträsk har 5 invånare  
men det är paradiset för Sven och Brita.

Vilma 12 år, Tilde 5 år och Alice 5 månader 
är Svens ögonstenar!

Sven går i pension
Man skulle kunna tro att pensioneringen handlar 
om att trappa ner men det gäller knappast Sven. 
Huset, trädgården, resor, barn och inte minst de 
tre barnbarnen kommer göra att tiden går fort. 
 – Jag har turen att bo nära två av mina barn-
barn. Vilma som är 12 år ringer ofta och frågar 
om hon kan komma över till oss på lördagen. Sen 
tar det oftast bara en liten stund så ringer hon 
igen och frågar om hon inte får komma redan på 
fredagskvällen. Och det är klart att hon får! 
 Finns det något råd du skulle vilja ge?
 – Är det något jag har lärt mig så är det att 
vara ödmjuk. Skulle det uppstå ett fel så rätta 
bara till det, svårare än så är det inte. Jag önskar 
Per all lycka till i jobbet. Jag vet att han har 

många roliga år framför sig.
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Ny förare i framsätet.  
Nu träffar du Per i Hörbybutiken  
men Sven är lika glad för det.
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Pers stora intresse 
är att se fotboll 
och då speciellt 
Liverpool.

Per tar rodret efter Sven
En lång och glad bondpåg beskriver Per bra. Upp-
vuxen på en gård på landet utanför Hörby. Som 
”bonnapåg” har Per alltid haft ett stort intresse av 
maskiner. Per gick på lantbruksskolan för att sedan 
utbilda sig till lastbilschaufför och trivdes med det. 
Men när han fick barn var det inte lika roligt att ligga 
ute på vägarna längre. Idag både bor och arbetar 
han i byn. Han började på lagret i Hörby 2005. Där-
efter blev det 4 år i butiken i Södra Sandby som 
säljare. Nu är han tillbaka i Hörby och har fokus på 
proffskunderna. 
 – Man får tänka till och komma med lösningar 
och man lär sig nya saker hela tiden. Det gillar jag! 
Tillsammans med Sven ägnar han tiden åt de lite 
större byggkunderna och mycket av hans tid fram-
över kommer att förläggas ute hos kunder. 
 – Ibland handlar det om att snabbt leverera  
något de saknar ute på bygget men det handlar  
också mycket om att ge råd. Ett uppskattat inslag 
var när vi tog grillen med oss ut till bygget. 

Stolt pappa tar familjen jorden runt
Per är tränare i fotbollslaget Hörby FF där hans son 
Melvin spelar. Han är också en trogen supporter 
för handbollsföreningen IK Lågan. Föreningarna 
skapar en härlig sammanhållning i byn och har gett 
familjen många vänner. Fotbollsintresset delar han 
med sonen och det har blivit en hel del resor till 
England för att se favoritlaget Liverpool. Satsningen  
som PoG Woody Bygghandel gjort tillsammans  
med MFF Nätverket tycker Per är kul. Det är ett 
trevligt sätt att umgås med kunderna.
 Hela familjen gillar att resa och det resmål 
som alla verkligen har gillat var Dubai. Behaglig 
torr värme och det fanns en massa saker att se och 
göra; köra Offroad i öknen, gå på marknad och 
såklart besöka världens nu högsta byggnad Burj 
Khalifa som är hela 828 meter hög och har 164  
våningar. Hälften av världens alla byggkranar finns 
i Dubai, det är helt otroligt avslutar Per.
 Nästa gång du kommer till Hörbybutiken är det 
Per som tar emot. Välkommen!
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HÖRBY
Kom gärna in i butiken  

  och hälsa på oss!

Generationsskifte i

Per tar över när Sven går i pension. Vi önskar Sven lycka till och och hoppas han snart kommer på besök – som kund!



TYSTNAD. TAGNING!
Det är fortfarande mörkt ute när den stora Land Rovern rullar in på lagret på Olsgårdsgatan i 
Malmö. Personal från filmbolaget lyfter ut meter efter meter med sladdar, stativ, kameror och 

lampor. Vid första anblicken ser det kaosartat ut men det visar sig vara precis tvärtom. 
Alla har en uppgift och snart är allt riggat. Filminspelningen kan börja. 

Tisdag kl. 08.20
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Bertil Gustafsson, delägare i och VD för PoG Woody Bygghandel 
mellan åren 1974-2007 ville givetvis inte missa filminspelningen.

Vi är alla stolta över att vara en del av MFF Nätverket 
och nu väntar vi bara på att Allsvenskan ska starta. 

KRISTER KRISTENSSON 

348 
SPELADE  

 
FÖR MALMÖ FF

ligamatcher
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Johan Svensson, Franz Brorsson, 
Mattias Svanberg och Erdal Rakip.

Det är inte varje dag byggsäljare 
får agera framför en kamera men 
det fick Johan, Thomas, Annika, 
Philip, Camilla med flera göra när 
det var dags för inspelning av den 
nya reklamfilmen ”Vad är ditt 
mål?”. Vi frågar Johan, byggsäljare i  
Malmö hur han upplevde att vara 
med på inspelningen och han  
menar att det inte är undra på att 
det gått bra för Malmö FF genom 
tiderna.  
 – Det var en samling glada, 
snackiga och ödmjuka killar. De 
äldre spelarna, speciellt Tore Cervin 
missade dock inte att ge de lite yngre 
spelarna ett tjuvnyp. Tore var en 
väldigt ödmjuk person och skojar 
bort precis allt han gjort för MFF. 
Då ska man veta att han gjorde 258 
A-lagsmatcher för klubben och var 
med och spelade finalen i Europa-
cupen för mästarlag 1979!

Ny karriär
 – Skådespeleri trodde man väl 
aldrig att man skulle hålla på med, 

även om det bara var för en dag. 
Och sen att försöka agera framför 
fotbollsikoner. Många kompisar 
har spontant sagt att de gillade 
filmen men jag undrar hur länge 
jag får äta upp titeln ”filmstjärna”. 
Men det säger de säkert bara för att 
de är avundsjuka.
 – Det var kul att träffa skytte-
kungen från säsongen 1995, Niklas 
Skoog. Honom har man ju själv 
sett spela många gånger på gamla 
Malmö Stadion, konstaterar Johan.

Hjärtat klappar för Skåne
Både PoG Woody Bygghandel och 
Malmö FF har varit verksamma 
sedan början av 1900-talet. Genera-
tion efter generation har gjort oss 
till de aktörer vi är i dag. 
 – Malmö FF påverkar och  
inspirerar människor i alla åldrar, 
oavsett bakgrund, både på och  
utanför planen. Vårt tydliga mål om 
att vara nummer ett på de orter där 
vi är verksamma gör att vi vill vara 
med i MFF Nätverket och bidra. 

Tillsammans utvecklar vi Skåne,  

säger Karl Gustafsson, VD på PoG 

Woody Bygghandel.

Ett omväxlande jobb
En lång dag går mot sitt slut och det 

är dags att ge sig av hem. I morgon 

är det en vanlig arbetsdag igen;  

besök ute på byggen, byggmaterial  

beställes och levereras, byggråd- 

givningmöten och produktnyheter  

ska upp i butikshyllan. Det är alltid 

full fart på jobbet.

 – Jag är en erfarenhet rikare 

efter att ha varit med på en film-

inspelning och det är jag glad för.  

Några omtagningar blev det så- 

klart, men jag vill gärna att du  

skriver att det inte bara berodde på 

mig, avslutar Johan med ett skratt.

4 personer som 
alla är bra pa att 

spela fotboll. En ska 
bort. Vem?

Kom ihåg  
att ta hand  

om ditt  
trädäck!
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Trädäck i vår
GÖR TRÄDÄCKSBYGGET ENKLARE

Våra träexperter har planerat och packat ett komplett trädäck som är 
klart för avhämtning. Välkommen in i butiken och om du vill kan vi ordna  

med hemleverans, ring 046-272 50 00. 

 

Kom ihåg  
att ta hand  

om ditt  
trädäck!

7.659
  K

OMPLETT  TRÄDÄCK

  ALLT DU BEHÖVER FÖR TRALLBYGGET
!

Brun Trall
tryckimpregn.

:-

Komplett paket med allt du behöver 
för ditt nya trädäck:
Inkluderar material till 4,2 x 4,8 m:
• Trall 28x120 mm
•  Stomme i hyvlad tryckimpregnerad 
  NTR furu 45x195 mm Klass A cc 
  600 mm
•  Grovbetong
•  Plintar
•  FZV träskruv 
•  Rostfri trallskruv

Det finns fler träsorter att välja på. 
Vi har bland annat Grön Trall, Sibirisk Lärk och Kebony.

1. SIOO:X PREMIUM TRÄSKYDD Altan 3 liter. 895:-     2. SIOO:X PREMIUM YTSKYDD Altan 3 liter. 879:-     3. SKURBORSTE Med träskaft, 19 cm. 169:-/m2

3.2.1.
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Det finns hopp  
för studsmattan

Studsmattan – barnens favorit – den står där i var och varannan trädgård. 
Lite solkig och oftast med en död gräsmatta under som gör intrycket än mer tråkigt.  

Det behöver inte vara så. Trädgårdsdesignern Maria Dremo Sundström har hittat lösningen.

Maria Dremo Sundström,  
trädgårdsdesigner.
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Hur tänker en trädgårdsdesigner kring studs-
mattor? Går det att ha en stor studsmatta och 
ändå ha en vacker trädgård?
 – Javisst kan man ha studsmattor. Barn 
som tidigare inte lekt ihop blir snabbt kompisar 
efter att ha studsat en liten stund! Jag är för 
studsmattor men jag är för att göra det snyggt, 
lägger Maria snabbt till. 
Snyggt och studsmatta känns som en motsats. 
Hur löser Maria saker som man vill dölja i träd-
gården?
 – Många väljer att placera studsmattan mitt 
i trädgården och sedan flytta runt den för att 
kunna klippa gräset. Men oftast har man den 
mellan 5 och 10 år så det smartaste är att göra 
en permanent lösning, menar Maria. Fundera 
på vad vill du använda ytan till på sikt. Förr, eller 
snarare senare, kommer studsmattan tas bort. 
Det är rätt många kvadratmeter yta det handlar 

om. Det betyder att man kan tänka stort.  
Kanske kan det passa med en ny sittplats, en 
berså, ett växthus eller en plantering? Lämpliga 
växter att avskärma med är bokhäck, liguster-
häck och bambu (sorterna Smaragd eller Bim-
bo rekommenderas).
 – Planterar du häcken samtidigt som du 
sätter in studsmattan så har du en färdig häck 
när studsmattan gjort sitt! Man kan såklart gräva 
ner studsmattan men det är mycket jordmassor 
som behöver schaktas bort och att återställa  
hålet är även det ett tungt jobb. Under mattan 
dör gräset och det ser snabbt tråkigt ut. En  
enkel lösning är att använda marktäckare.  
Murgröna växer bra på skuggiga lägen. Man 
kan också lägga på en markduk på vilken man 
häller täckbark. Enkelt och snyggt. Oavsett  
alternativ så slipper du klippa gräset…
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En trädgård fyller många mysiga funk-
tioner; det är en plats för avkoppling, lek 
och sommarfester. Men den har också 
många praktiska funktioner; komposte-
ring, förvaring och sophantering. Och en 
gemensam nämnare är att de, precis som 
studsmattan, tillhör trädgårdens fulaste 
attribut.
 – Att dölja något kan också innebära 
att skapa spänning och intresse i trädgår-
den. I praktiken skapar man rum, små så-
väl som stora. Bygg avskärmningar med 
eller utan tak eller plantera häcksnuttar 
som delar av en större yta. Häckarna får 
gärna ha olika höjd, det gör intrycket 
mycket mer spännande, säger Maria.

Så här fint kan det bli med en studsmatta i trädgården. 4-barnsmamman och  
trädgårdsdesignern Maria Dremo Sundström lever som hon lär.

Trolla bort med trä

Fula soptunnor 
och cykelställ blir 
”snygga” med 
avskärmning i 
trä (målade med 
täcklasyr).
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Avskärmning med tak. Det är ju nästan att man vill ha en kompost så snygg som den här är!  
Nackdelen med denna lösning är att det inte finns någon ursäkt att inte räfsa i trädgården även en regnig dag…

Gör mindre 
trevliga attribut 

vackra!
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Tips från trädgårdsexperten
Om man frågar trädgårdsexperten: Vilket råd skulle du 
vilja ge till människor som ska göra stora förändringar 
med sitt hus eller trädgård? 
 – Ta hänsyn till husets karaktär. Anpassa snicke-
rier till husets ålder. Avskärmningar med smala reglar 
som är populära just nu kanske inte gör sig så bra ihop 
med ett gammalt, vitkalkat hus. Ska man bryta av be-
fintlig arkitektur gäller det att man vet vad man gör. 
 – Den andra saken som jag upplevt i mötet med 
många av mina kunder är faktiskt nästan det motsatta.  

 

Man har fastnat i den struktur som finns oavsett om 

det gäller huset eller trädgården. Väldigt många har 

svårt att tänka i nya banor och där kommer min exper-

tis väl till pass. En trädgårdsdesigner utgår alltid från 

vilka funktioner som behövs, det är den stora planen, 

sedan lägger man till rum, siktlinjer, nivåer med mera. 

Jag brinner för att skapa en året-runt-känsla och jag 

kan faktiskt bevisa att det fungerar! Nu när min egen 

trädgård är klar kan jag njuta hela året. 

Ska du köpa mycket häck finns det pengar att spara. Är du skogsägare kan du plocka bokplantor 
helt gratis. Köper du via plantskola så välj gärna barrotade plantor. De är mycket billigare än de 
som säljs i kruka. 

Gör trädäcket till en  
naturlig del av trädgården.

Även den bäste behöver inspiration! Du vet väl att du kan 
följa Maria på Instagram och att hon har en blogg?

SKAPA RUM
Låt häckar bilda 

väggar och skapa 
rumskänsla
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En mångfacetterad trädgård
Efter Marias succé på Sofieros 150-årsjubileum fick hon 

frågan om att ställa ut på nytt. Slottsträdgårdsmästare John 

Taylor från Slottsträdgården i Malmö, frågade om hon 

ville skapa en utställningsträdgård till Malmö Garden 

Show. 

 Den 2-4 juni kan du inspireras av Marias 35 kvm  

stora utställningsträdgård. Det blir en spännande miljö 

med rumskänsla. Grundidén är vikten av att skapa flera 

sittplatser i trädgården. Dels för att det är trevligt men 

också för att man upplever trädgården på ett annat sätt 

när man slår sig ner. En mångfacetterad trädgård helt 

enkelt. Malmö Garden Show är ett arrangemang för hela 

familjen och Barnens Garden Show kommer erbjuda 

roliga aktiviteter även för de allra minsta besökarna. 

Vi på PoG Woody Bygghandel har sponsrat Maria 

med byggmaterial till hennes tidigare utställning och 

det fruktsamma samarbetet fortsätter 2017 på Malmö  

Garden Show.

 – Vi ses väl där? Det är fri entré, avslutar Maria.

Marias blogg:almbacken.se  
Instagram: @mariapaalmbacken

Trädgård med rumskänsla och flera sittplatser.

Klippa buxbom är roligt och börjar bli 
riktigt populärt. En boxbom behöver bara 

klippas en gång per år. Prova du också!
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Trädgårdsarbete är den perfekta avkopplingen och samtidigt en  
riktig batteriladdare. Så nu när våren närmar sig kan det vara 

dags att ta hand om både dig själv och trädgården.

Kampanjpriser gäller till och med 31 augusti 2017, med reservation för slutförsäljning

1. FISKARS GRENSAX L28 Singlestep med sidoskär. Ord. pris 319:- 189:-   2. HOZELOCK SLANGVAGN Slang & Koppling 20 m 439:-       
3. STROLLER® PLUS+ MOSSA 8,75KG Räcker till 250m2. 399:-      4. STROLLER® PLUS+ GRÄSGÖDSEL 8,75KG Räcker till 250m2 299:-      5. STROLLER PLUS+ T 
KOMBI 8,75KG  Räcker till 250 m2  419:-      6. SKOTTKÄRRA HÖRBY BRUK EKEBY, 90G  Maxlast 150 kg. Omonterad. Finns i 6 färger. Ord. pris 1095:- 899:- 
7. FISKARS LÖVRÄFSA Prima  279:-

Trädgårds fix
TA HAND OM DIG   SJÄLV OCH DIN TRÄDGÅRD I VÅR

6.
1.

2.

3.

4.

5.
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Trädgårds fix

BESTÄLL  
BYGGMATERIAL  

HEMMA I LUGN & RO

  webshop.pog.se

7.
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JANNE MÖLLER
Mental styrka är A och O för en målvakt, säger MFF-legendaren Janne Möller. För att 
lyckas krävs målmedvetenhet, planering och uthållighet. Att snabbt glömma tillfälliga 
motgångar hjälper också. För en fotbollsmålvakt på hög nivå är det en nödvändighet.

MFF-legendaren

MÅLVAKTSCOACHEN
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Efter karriären, som hade toppar 
som en historisk Europacup-final, 
SM-guld och landslagsspel, har Janne 
Möller jobbat som målvaktstränare 
och är nu med och driver projektet 
Målvaktscoachen som erbjuder 
både digital och fysisk utbildning till  
talangerna i MFF och andra klubbar.

Tränar nya målvakter
En målvakt bör vara mogen  
tidigt, våga ta för sig och inte ta miss-
lyckanden för tungt. Tillsammans 
med spelförståelsen är det den  
absolut viktigaste egenskapen,  
betonar Janne Möller och berättar 
att han själv hade rätt enkelt 
att lära sig den mentala biten. 
 – Jag är en lugn och trygg person 
som inte ältar saker. Tore Svensson, 
som hjälpte till med målvakts- 
träningen när jag spelade, sa alltid till 
mig att omedelbart glömma missarna 
och gå vidare med att undvika dem i 
framtiden. Fast visst hjälpte det att 
vi nästan alltid vann i MFF. Efter en  
seger är det lättare att komma över 
en miss. Men det var inte så att jag 
slapp kritik bara för att vi vann.  
Staffan Tapper kunde till exempel 
efter en 5-1-seger säga att de hade ju 
bara ett skott på mål och så släppte 
den långe jäkeln där bak in det. En 
härdande miljö helt enkelt.

Fotbollsträff hos PoG
Att gliringarna inte är glömda  
visade sig snabbt när PoG Woody  
Bygghandel nyligen samlade ett 
gäng MFF-legendarer från förr till-
sammans med unga spelare från 
dagens MFF för en filminspelning. 
De tuffa, men samtidigt kamratliga 

kommentarerna haglade. Både inom 
och mellan generationerna.
 – Snacket i omklädnings- 
rummet är sig likt och jag kan sakna 
det. Men jag har jobbat med nästan 
alla ungdomarna i akademien och 
spelarna från min egen generation 
håller kontakten och träffas ofta. 
Både till vardags och fest. 

En styrka i livet utanför fotbollen
Via Målvaktscoachen kan eleverna 
filma sina träningar, skicka in videon 
till Möller och de övriga lärarna och 
få en direkt feedback på vad som är 
bra och dåligt.
 – I träningen försöker jag skapa 
en lustkänsla hos dem jag jobbar 
med. Tycker man att det är roligt går 
allt lättare och då utvecklas man.
 Lugnet, stabiliteten och den 
mentala styrkan Janne Möller lärde 
sig som målvakt och nu lär ut är en 
tillgång man kan dra nytta av, även i 
livet utanför fotbollen.
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 – Istället för att öronmärka två veckor av 
semestern till att snickra fick vi upp vårt nya 
fina staket på bara två dagar. Resten av tiden 
tillbringade vi med barnen på stranden. 
 Marianne bor med man och två barn i en 
trevlig 60-tals villa i Skurup. Häromåret bytte 
de ut det gamla staketet på baksidan av tomten. 
 – Vi är ganska händiga, så när det väl var 
klart blev det väldigt bra, men vil-
ket jobb!
Den gången handlade det om dry-
ga femtio brädor som vi själv skulle 
såga till i rätt längder. Man kan säga 
som så att det blev en förfärlig mas-
sa sågspån på tomten, och det ville 
vi gärna slippa den här gången.
 I fjol somras var det dags att ta sig an stake-
tet på framsidan, och den här gången bestämde 
sig Marianne och hennes man Paul sig för att 
testa PoGs nya tjänst. 
 – Vi åkte ut till butiken och berättade för 
säljaren om vårt nya staketprojekt. När vi 

fick reda på att det gick att beställa hem sta-
ketet ”halvfärdigt”, i klara moduler, tvekande 
vi inte en sekund. Allt vi behövde göra var att 
åka hem, mäta och ta bilder på vårt befintliga 
staket. Vi fick också välja vilken färg vi ville 
ha på brädorna. Sedan fixade PoG resten. Från 
beställning till leverans hemma hos oss tog det 
precis en vecka. Som en extra överraskning tog 

de med vårt gamla staket som vi rivit 
ner, något som besparade oss flera  
vändor till tippen. 
      De färdiga modulerna var lätta 
att montera. Grundmålning och en 
färgstrykning var dessutom klar så 
när allt var på plats återstod bara 
att göra en sista färgstrykning.

 Servicen kostade visserligen en slant, 
berättar Marianne, men vi fick en skriftlig 
offert på allt och i slutändan kostade det  
faktiskt inte så väldigt mycket mer än att 
göra det själv. Dessutom var de två semester- 
veckorna på stranden ovärderbara. 

Femtio brädor som ska sågas, målas och få plats ute i trädgården. Att fixa ett nytt  
staket kan vara en riktig rysare – eller inte. När Marianne bytte ut sitt gamla staket mot  

ett nytt valde hon en smart lösning. Hon fick allt levererat av PoG Woody Bygghandel, 
direkt på uppfarten, i färdiga och målade moduler.

VÄLJ EN SMART LÖSNING
DAGS ATT BYTA UT STAKETET I ÅR?
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Visst har det sin charm att fixa och 
snickra. Men vissa moment kan man gärna 
klara sig utan. På PoG Woody Bygghandel 

erbjuder vi proffsservice, även till dig 
som är privatperson. 

VI FIXAR DIN INKÖPSLISTA
Berätta vad du vill göra, så skapar en våra duktiga 
säljare en komplett materiallista åt dig. Du får 
rätt saker och i rätt mängd. Kostnadsfritt för  
mindre projekt*.

MÅLNING – SOM DU VILL HA DET
Varför måla själv? Vi grundmålar och gör en första 
strykning. All målning sker naturligtvis på ett  
korrekt miljömässigt sätt. Kostnad: Enligt offert. 

VI PLOCKAR VARORNA 
Har du inte tid att plocka varorna själv? Ingen 
fara. Vi samlar ihop det du behöver och har det 
förberett för dig när du kommer. Kostnadsfritt.

VI SÅGAR EFTER DINA MÅTT
Perfekt när du ska bygga något som kräver många 
plankor. Kostnad: 20:-/minut.

LEVERANS HEM TILL DIG
Slipp allt jobb med att lasta på och av. Vi  
levererar direkt hem till dig. Kostnad: Från 999:- 
inom Skåne.

*  Erbjudandet gäller mindre projekt som inte kräver bygglov.  
Kontakta oss för vad som ingår.

VILL DU VETA MER?

SÅ HÄR  
FUNGERAR DET:

1.   Kontakta din närmsta  
PoG-butik om du har ett  
staket du vill ha gjort. 

2.   Välj mellan färdiga moduler 
eller att enbart få brädorna 
uppsågade i önskad längd.  
Allt kan levereras grund- 
målat samt målat en gång  
med slutgiltig färg. 

3.    Produktionen sker inomhus 
i torra lokaler. Självklart får 
du alltid ett fast pris och en 
spikad leveranstid. 

4.   Leverans hem till dig,  
mot en avgift. 

5.   Montera ihop ditt staket och 
gör en sista målning. 

6.   Klart! Nu har du ett snyggt 
staket som du kan njuta av.

VI GÖR  
DET ENKELT

Skicka ett mail till 

forsaljning@pog.se
eller ring oss på 

046-272 50 00
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17-ÅRIGE HUGO SATSAR HÖGT
Som många andra barn provade Hugo Nerman tidigt på några olika sporter. Hans pappa 
Fredrik hade själv varit en aktiv idrottsutövare och tog bland annat med sonen på tennis, 

fotboll och badminton. Hugos val föll dock på något helt annat... 
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Ödet ville annorlunda. För några år sedan var Hugo 

och hans familj på sommarsemester i Halmstad. Av 

en slump hamnade man på Östra Strandens bana för 

hyrkartar och självklart ville Hugo prova, även om 

hans mamma nog var lite skeptisk. Det blev starten på 

ett nytt liv för hela familjen. 

 Redan från början var det tydligt att Hugo 

hade en speciell talang. Inom några veckor hade en 

begagnad kart köpts in, licenskurs avhandlats och 

första tävlingen genomförts. Att Hugo skulle fastna 

för motorsport kom som en överraskning. Ingen i fa-

miljen hade någon som helst bakgrund inom karting, 

men Hugo hade på något sätt direkt en bra känsla för 

körningen på banan.

 Idag har Hugo fyllt 17 och har hunnit köra gokart 

aktivt, både nationellt och internationellt, med många 

vinster och framgångar. Sista tävlingen var under VM 

i Italien hösten 2015 där han blev bäste svensk och 

fick ett minne för livet med sig. 

 En viktig del för alla idrottsutövare är att tidigt 

i karriären skaffa sig ett nätverk av bra personer och 

partners för att få stöttning och mentorskap. Karting 

är dessutom en kostnadsintensiv sport och snart insåg 

familjen att man behövde stöd för att kunna fullfölja 

sonens drömmar. Som tur är hade familjen en granne 

som kände till PoG Woody Bygghandel och deras 

engagemang för idrott och ungdomar. Sedan dess har 

PoG funnits med på Hugos resa.

BÄSTE SVENSK 
2015 
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FRÅN KARTING TILL BILRACING 
För ett drygt år sedan tog Hugo ytterligare ett viktigt 

steg i karriären. Han värvades till Halmstadsbaserade 

WestCoast Racings juniorteam och gick från karting 

till bilracing. 

 Under förra säsongen genomförde Hugo totalt sju 

tävlingar, sex i Sverige och en i Finland. Målsättning-

en inför säsongen 2016 var att komma topp-5 i serien 

samt att vara på pallen någon gång i slutet av säsongen. 

 De skulle visa sig att Hugo överträffade sina egna 

”De flesta föräldrar har nog barn i en idrott de själv 
känner till.För egen del hade jag många goda minnen 
från min ”gamla” idrott. Självklart ville jag ge Hugo 
chansen att uppleva samma glädje som jag hade gjort.”
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mål med råge. Resultatet blev fyra pallplatser och en 
SM-medalj! En av höjdpunkterna från året var också 
när Hugo fick göra ett inhopp i en helt annan tävling, 
Italienska Touringcarmästerskapet, där han vann två 
tävlingar.
 Racingsäsongen går mellan april och september så 

just nu ägnas mycket tid åt förberedelser, att ta (vanligt) 
körkort och självklart att prestera väl även i skolan, där 
Hugo nu är inne på sitt andra gymnasieår. 
 Inför säsongen 2017 satsar Hugo på att köra för 
samma team och serie med målet att försöka vinna se-
rien. Premiären i år går på Ring Knutstorp den 6:e maj. 

EN
SM-MEDALJ

FYRA
PALLPLATSER
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VÄLKOMMEN TILL BARNENS DAG

B  RNSLIGT KUL 
3-4 JUNI

A

BA
RN

ENS DAG

gratis  
ansikts- 
målning  
i vårt tält!
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Många av våra kunder är även våra närmsta grannar 
och det ligger nära till hands att känna sig som en 
stor familj. Inte så konstigt att vårt hjärta klappar lite 
extra för barn och ungdomar! I år är det tredje året 
vi är med och sponsrar Barnens Dag på Tosselilla.  
Det ger familjer möjlighet att ta del av en massa roliga 
aktiviteter och artistframträdanden till ett reducerat 
pris. Inte nog med det, vi bjuder alla barn på ansikts-
målning i PoG Woody Bygghandels tält både lördag 
och söndag.



POG WOODY BYGGHANDEL – STOLT SPONSOR AV BARNENS DAG

BA
RN

ENS DAG

50
FLER ÄN

AKTIVITETER PÅ 
TOSSELILLA!

gratis  
ansikts- 
målning  
i vårt tält!
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Djur, natur och äventyr 
i Skånes Djurpark

Skånes Djurpark är världens största djurpark för nordiska djur. Här finns djur som 
lever eller har levt vilt i Norden, däribland vildsvin, älg, björn och gråsäl samt tama djur 

av gamla nordiska lantraser. Totalt finns här fler än 85 olika arter. 
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VÄLKOMNA
8

april

Skånes Djurpark är vackert belägen utanför Höör, i 
mitten av Skåne. En perfekt plats för lek och äventyr 
för hela familjen! Snart börjar nedräkningen till  
säsongsöppningen den 8 april. Vem mer längtar efter 
våren?

Rekordår 2016
 – 2016 var ett rekordår då mer än 148 000 gäster, 
stora som små, besökte parken, berättar parkens VD 
Kasper Schumacher. Kontakten med djuren och  
naturen uppskattades och vår duktiga personal fick 
massor av beröm.
 I fjol öppnande även världens första Fåret Shaun 
Land som blev en storfavorit, inte minst bland  

parkens minsta besökare. Fåret Shaun Landet är en 
stor lantbruksmarknad på 20 000 kvm med mängder 
av spännande aktiviteter. Här kan man träda in en värld 
som man känner igen från film och TV. Som besökare 
får man träffa Fåret Shaun i egen hög person, hälsa på 
hans flock och alla deras vänner. Man kan även åka 
på traktorbanan och lära sig mer om bondgårdens alla 
djur. 
 2016 innebar babyboom bland djuren och som 
besökare fick man se allt från lodjursungar och älg-
kalvar till vildsvinskultingar. De dagliga matnings- 
expeditionerna, där besökarna fick vara med och mata 
djuren, var väldigt populära. Självklart hoppas vi på en 
gullig babyboom även i år. 
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BABY
BOOM
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Påskäventyr i en blomstrande park
Våren i Skånes Djurpark startar med en äventyrlig ägg-
jakt i en påskpyntad park. I en natur som frodas bjuder 
parken på babyboom. Lär känna våra kalvar, kultingar, 
lamm och killingar och många andra små och följ med 
på deras äventyr. Se våra nordiska djur växa upp i takt 
med att knopparna brister och parken står i full blom.

Sommardagar fulla av fart
Under sommaren och högsäsongen är dagarna fyllda 
med äventyr. Utforska parken tillsammans med våra 
engagerande djurvårdare och äventyrare som hål-
ler i en rad olika spännande aktiviteter och djurnära  
expeditioner, allt från vår populära ponnyridning 
till spännande rovfågelflygning och djurmatnings- 

expeditioner. Under varma sommardagar kan du  
även plaska och busa bland sprutande vatten och åka 
vattenrutschkana i vattenleklandet.

Heldag med familjen 
Ta med familjen och satsa på en heldag i Skånes  
Djurpark. I parken finns många trevliga matställen 
och caféer. Öppettiderna varierar beroende på säsong.  
För den som föredrar medhavd picknick finns det  
flera fina rastplatser att välja mellan. 
 Runt om i parken finns det både grillar och ställ 
för engångsgrill. Som besökare tar man själv med sig 
grillkol, tändstickor och tändvätska eller engångsgrill. 
Parken är tillgänglighetsanpassad och det går att ta sig 
runt med rullstol.

DET HÄR HÄNDER I PARKEN

    35



BJÖRNARNA på Björnberget är både roliga och 
charmiga där de lufsar runt. Under matningen 
fångas det frukt och bär, och annat smarrigt. 
Här kan du också få lära dig mer om björnarna 
av våra duktiga djurvårdare.

HITTA TILL SKÅNES DJURPARK
Skånes Djurpark är vackert beläget mitt 
i Skåne, cirka tre km norr om Höör.

BIL: Kör till Höör och följ sedan skyltarna 
inne i Höör mot Skånes Djurpark.  
Avfart norrut från väg 23.

 
TÅG OCH BUSS: Det är enkelt att ta sig till  
Skånes Djurpark med kollektivtrafik. 
Ta tåget till Höörs station. På stationen 
byter du till buss 441. Bussresan till  
djurparken tar cirka tio minuter. 

CYKEL: Från Höörs centrum går en fin, 
slingrande cykelväg hela vägen fram till 
djurparken. Det tar ungefär 15 minuter 
att cykla.

LINDERÖDSGRISEN härstammar 
från det gamla, svenska 
skogssvinet som strövade 
i Skånes lövskogar fram 
till slutet av 1800-talet. 
Rasen tillvaratogs 1951 då 
Skånes Djurpark tog hand 
om några fläckiga grisar 
från Linderödsåsen. En 
sällskaplig allätare som 
trivs bäst när de får vara ute 
i naturen och böka.

Just nu ligger djurparken  
i vinterdvala. Portarna 
öppnas igen den 8 april. 
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Vi på PoG Woody Bygghandel valde att sponsra Skånes 
Djurpark med virket till fågelholkarna. Att med spik och 
hammare snickra holkar blev en populär aktivitet. Nu är vå-
ren snart här och det börjar bli dags att tänka på de egna 
fåglarna hemma i trädgården. Varför inte satsa på en egen 
holk? Kanske blir det smått inom kort. På nästa sida får du 
ritning och instruktioner på vårens sötaste byggprojekt.  

Snickeriverkstad
För PoG Woody Bygghandel känns det naturligt att 

samarbeta med Skånes Djurpark. Förankringen till Skåne, 
naturen och barnfamiljer är en gemensam nämnare. 

I julas när parken satsade på julpyssel i varje vrå 
ville vi självklart vara med. 
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RITNING

Att bygga en fågelholk blev en populär aktivitet under Skåne Djurparks juldagar i vintras, 
se sid 37. Men varför inte plocka fram virke och spik och snickra ihop din egen holk? Du 
kan få nya vänner i trädgården som kanske till och med får smått under sitt besök i din 
fågelholk. Just den här holken passar bäst för mindre fåglar som blåmes och talgoxe.

NYA GRANNAR SÖKES? 

DET HÄR BEHÖVER DU:  SÅ HÄR GÖR DU:
MATERIAL
•   2 brädor av ohyvlat furuvirke 
-  22x95x800 mm till framstycke,          
bakstycke och golv

-  22x145x720 mm till gavlar 
och tak

•  Skruv eller spik x 10 stycken
-  För utomhusbruk (så att de inte rostar)

•  En bit tjärpapp till taket
-  Så att det inte läcker in

1.    Använd ohyvlat och obehandlat virke
 Fåglarna ska kunna klättra utan att  
 halka. Om du har några gamla brädor  
 som blivit över kan de passa alldeles  
 utmärkt.

2.    Mät ut och såga virket
 Följande mått gäller för en blåmes:
 Inre höjden/djup: 18 cm. 
 Bredd på en sida inne i holken: 
 12 cm.

3.    Såga ut ingångshålet
  Borras snett uppåt så att inte regn- 

vattnet rinner in. Hålet i diameter:  
3 cm. Mellan hålet och bottenkanten 
får det vara 20-25 cm.

4.   Foga samman delarna och fäst papp  
 på taket
  Spika eller skruva. Tjärpappet på 
 taket  skyddar från fukt.

5.   Häng upp holken
 Lämplig placeringshöjd över marken 
 är 1,5 -3 m meter. Fäst ett lång längs-
 gående trästycke på holkens baksida   
 som du sedan använder för att fästa 
 holken mot underlaget.

BYGG EN FAGELHOLK

BAK
95 mm bred
320 mm hög

SIDA x 2st
145 mm bred
320 mm hög - bak
260 mm hög - fram
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Att snickra 
fågelholk är lättare

än du tror. Låt gärna 
barnen vara

 med och snickra!

DET HÄR BEHÖVER DU:  SÅ HÄR GÖR DU:

Här följer lite information som kan vara bra 
att veta innan du bygger din fågelholk.

STORLEK PÅ INGÅNG
Ingångshålets diameter varierar beroende 
på vilka gäster man vill ha i holken.

•  3 cm - talgoxe, blåmes, entita, talltita, svartvit 
flugsnappare och rödstjärt.

•  5 cm - stare, göktyta, gråsparv, pilfink och 
sparvuggla.

•  6 cm - kaja, skogsduva och pärluggla.

TIDPUNKT FÖR UPPHÄNGNING
Fågelholkar kan så klart hängas upp under hela 
året. Men bästa tiden är under hösten/vintern 
för då hinner den vädras ur ordentligt och få 
lite patina innan fåglarna flyttar in. Holkar som 
hängs upp på våren blir sällan bebodda första 
sommaren, utan fåglarna väljer hellre en äldre 
holk att bygga bo och lägga sina ägg i.

UPPHÄNGNING
Var snäll mot träden - undvik att spika direkt i 
trädet! Ett alternativ är att använda fastspikade 
tvärslåer på holkens baksida som man hänger 
upp i exempelvis en grenklyka.

PLACERING
Placera holken i ett skuggigt läge, vilket väder- 
streck holken vetter mot bryr sig fåglarna  
däremot inte om.

HOLKFAKTA

Kom ihåg!
Skydda holken mot inbrott 

av hackspettar! Spika nubb runt 
ingångshålet eller sätt plåt, då 

håller du hackspettarna 
borta från holken.

FRAM
95 mm bred
260 mm hög

GOLV
95 mm bred
101 mm hög

TAK
145 mm bred
195 mm hög
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Shoppa i shopen
WEBSHOP MED FULLSORTIMENT – ALLT TILL BYGGET & MER

MER ÄN BARA BYGG

1. BOSCH DIAMANTKAPSKIVA  Standard for Universal Turbo 125mm 399:-     2. BERRY ALLOC VINYLPLANKGOLV PURE Click 55 Columbian Ek 946M. 359:-/m2      
3. BERRY ALLOC VINYLPLANKGOLV PURE Click 55 Columbian Ek 636M. 359:-/m2     4. FISKARS SEKATÖR  P94 med sidoskär Ord. pris 399:–  369:-      
5. KÄHRS SPRAYMOP Ord. pris 429:–  395:-     6. STARKA BETONGPLINT 500 med 2” stolpjärn. Stabil förankring av till exempel staket, pergola eller  
friggebod. 89:-     7. POSTLÅDA BERGLUND Stil 98. Färg: svart/grå. Låsbar. 579:-     8. ANZA VINKLAD FASADPENSEL  Elite 75 mm 129:-     9. BECKERS 
PERFEKT  Akrylat Plus Utevit 10L 1695:-     10. BOSCH SKRUVDRAGARE GSR 10,8V-LI-2. Ord. pris 1495:–  890:-    11. WIBE ARBETSBOCK 55AB  3 steg.  
Breda fotsteg för ett säkert arbete. Ord. pris 2095:–  1749:-

11.

10.

2.

6.

8.

9.

5.

4.

3.
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Kampanjpriser gäller till och med 31 augusti 2017, med reservation för slutförsäljning

1.

    LÄS MER OM VÅRT KUNDLÖFTE PÅ POG.S
E 
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SKÄRBRÄDAN GÖR  
COMEBACK!

Populärt nu, ännu mer  
populärt om ett år.  
Gärna, tjocka, dyra  

och stora i massivt trä.
Kom in i någon av våra  
butiker – vi hjälper dig  
så att du kan göra din  

egen skärbräda!

Shoppa i shopen klimatpåverkan blir mindre med trä
Klimatpåverkan* under byggprocessen är ungefär 
hälften så stor för en träbyggnad som för motsvarande 
byggnad i betong. Sverige har en lång trätradition, trots 
det bygger vi endast cirka tio procent av flervånings-
husen i trä. Den siffran är alldeles för låg utifrån ett kli-
matperspektiv. Sverige med sina unika förutsättningar 
borde vara den självklara ledaren i världen när det gäl-
ler klimatoptimerad byggteknik.
*Rapport från Sveriges Byggindustrier.

en rullebör bör vara färggrann!
Hörby Bruk har gjort succé med sina färgglada skott-
kärror. Kom in så får du se fler varianter. Ekeby,  
90 G. Maxlast 150 kg. Omonterad. Ord.pris 1095:-
Just nu 899:-

NÄR VÅREN KOMMER KAN MAN BÖRJA ODLA I VARDAGSRUMMET

Gör din  
egen skärbräda!

Ta i trä!

Efter stora gröna växter och snittblommor är det 
dags att plocka in trädgårdsarbetet i inredningen. 
Varför inte prova på att skapa ett eget miniatyr- 
landskap i ett gammalt fiskakvarium eller ett 
snyggt provrör? Skapa en behållare för provrören 
genom att borra håll i en träbit eller vedklabbe. 
Enkelt och snyggt!

Tillverkning av stålbalkar 

släpper ut  
koldioxid – trä lagrar!

LEV KLIMATSMART

Kampanjpriser gäller till och med 31 augusti 2017, med reservation för slutförsäljning

Ta in träd- 
gården i  
vardags- 
rummet
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– Sponsringen var en välkom-
men överraskning för oss. Nu 
kan vi skicka fler ungdomar 
till sommarens stora Jamboree 
scoutläger, säger Bengt Borg-
ström, vice ordförande i 
Tomelilla Scoutkår.
 Det internationella lägret 
kommer att ha 20  000 deltagare.  
Det är en fantastisk folkfest 
som också är förknippad med 

SCOUTKÅR

Arlövsrevyn
Askeröds IF
Barncancerfonden Södra 
Borrby IF
Dalby GIF
Flyinge Ryttarförening
Frosta Hockey
Frosta IBF
Föreningarnas Hus
Förskolorna i Veberöd
Giving People
GoF IF
Hanssons MX
Hardeberga BK
Hörby FF
IK Lågan
IK Stanstad
Lions i Malmö
Lunnarps Bollklubb
Malmhaug KFUM IBF

Nerman Racing
S. Rörums BIK 
Svensköps IF
Samfälligheten Sövde Skogsby
Sjöbo Golfklubb
Sjöbo IF
Södra Sandby IF
Södra Sandby Jujitsuklubb
Sövestads IF
Tomelilla Motorklubb
Tomelilla Scoutkår
Tomelilla-Brösarps Biografförening
Torna Hällestads IF
Vanstad IF
Wollsjö AIF
Önneköps Idrottsförening
Österlens BTK/BTK Ajax
Öved-Östraby Skytteförening

Våra sponsringspartners 2017

Den årliga ansökningsperioden för sponsring gick ut 
den siste november. Sedan dess har vi fått ta del av en stor 
mängd ansökningar. Tänk att det händer så mycket positivt 

här i vårt närområde! Att välja var svårt, men här är 
äntligen listan på de klubbar och föreningar som vi på PoG 

Woody Bygghandel kommer att sponsra under 2017. 

Med sex butiker på både små och stora orter i södra Skåne formar 
vi en självklar del av grannskapet. Skånsk ungdomsidrott ligger oss 
varmt om hjärtat. Under 2017 har vi därför valt att främst foku-
sera på att stödja föreningar och organisationer som arbetar med 
de yngre, även om det finns vissa undantag. På följande sidor kan 
du lära känna några av de projekt vi valt att sponsra under 2017. 

2017 skapar Scouterna ett 
nytt stort läger, en Jamboree 
som det kallas inom Scouterna. 
Under åtta dagar i början av 
augusti 2017 möts 20 000 
barn, unga och vuxna för att 
tillsammans skapa och upp-
leva äventyr, utmana sig själva 
och lära känna nya kompisar. 
Jamboree17 kommer bli en 
mötesplats för upplevelser 
över gränserna.

Läs mer på jamboree.se

Vad är en Jamboree?
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stora kostnader, bara anmäl-
ningsavgiften är på 2 500 kronor.
– Som många andra föreningar 
är vi med på julmarknader och 
hanterar kakförsäljning vid sidan 

av. Men det är svårt. 

Vad är det som lockar med en 
Jamboree?
– Många saker. Dels finns det 
massor av aktiviteter, utflykter 

och hantverksarbeten.Men det 
viktigaste är gemenskapen, att 
träffa scouter från andra länder 
och knyta band till människor 
från andra kulturer. 

Kan det ge ringar på vattnet i och  
med att fler ungdomar nu får  
chansen att uppleva en Jamboree?
– Det kan absolut ge en posi-
tiv effekt. Ofta är det de som 

varit på sommarläger som fort-
sätter inom kåren, kanske även 
som framtida ledare. Under  
sådana här träffar umgås de ju 
med andra ungdomar i samma 
ålder och får vidgade vyer, säger 
Bengt Borgström.

Tomelilla Scoutkår
Vanligtvis är det idrottsföreningar som får ekonomiskt stöd av PoG Woody Bygghandel.  

Men det finns undantag, och det är Tomelilla Scoutkår ett exempel på.
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 – Tack vare våra sponsorer får 
vi möjligheten till en mer struktu-
rerad ungdomssektion, säger Måns 
Pedersen.
 IK Lågan är i första hand en 
ungdomsförening. Måns Pedersen 
kom själv på idén att en förenings-
utvecklare borde vara någonting 
som gynnar både de aktiva, klub-
ben i stort och sponsorerna.
 – I grund och botten handlar 
det om att man borde ha en fören-
ing som har en person anställd som 
ren ungdomstränare. Någon som 
kan se till att det finns en röd tråd 
från knattar till A-lag när det gäller 
sätt att tänka handboll.
 Så Måns ”pitchade” sin idé för 
Anders Nilsson, ordförande i IK 
Lågan, under en handbollsresa till 
Kiel. Det var för drygt två år sedan.
 – Jag la fram ett förslag som 
byggde på att sponsorerna borde 
vara intresserade av att skapa en 
tjänst som föreningsutvecklare.  

Målsättningen är konkret: att öka 
medlemsantalet i föreningen. 
 IK Lågan brukade vara en väl-
digt stor och familjär förening med 
ett lag i varje ålderskategori, men 
nu har det tunnats ut betydligt. Så 
är det naturligtvis inom många an-
dra föreningar inom de flesta idrot-
ter, men delvis beror det på att man 
inte arbetar tillräckligt aktivt med 
rekrytering. Det finns helt enkelt 
inte resurser till det. 
 Ordförande Anders Nilsson 
tände till på förslaget och insåg att 
den som skulle jobba med detta var 
personen som kom med idén. Allt-
så Måns.
 – Det dröjde bara någon vecka 
innan han hörde av sig, men då 
fungerade det inte att kombine-
ra med mitt jobb. Sedan i somras 
ser min civila situation annorlun-
da ut eftersom jag studerar till 
VVS-montör, rörmokare alltså. Nu 
fungerade det, så vi drog igång med 

en tjänst där jag jobbar tio timmar 
i veckan.

Med vad, exakt?
 – Det handlar om att ge trä-
narna bättre förutsättningar att 
utveckla sina lag. Att vara ensam 
med 20-25 ungar är inte enkelt. Är 
man två blir träningarna effektivare 
och det blir fler tillfällen att hjälpa 
enskilda individer med småsaker. 
Det blir högre kvalitet på träning-
arna. Handbollen växer sig starkare 
i Hörby och det börjar i ungdoms-
leden, säger Måns.

IK LÅGAN I HÖRBY
Många idrottsföreningar kämpar hårt för att rekrytera ledare till pojk- och  

flicklag. I IK Lågan i Hörby har man anställt en föreningsutvecklare.

Måns Pedersen

HANDBOLL
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– Vi bygger ständigt ut banan med 
nya hinder, slingor och vatten- 
gravar, så samarbetet med PoG  
Woody Bygghandel är perfekt,  
säger Ted Velander, banbyggare  
och tränare i föreningen.
 Redan slutet av mars arrangeras 
den första terrängrittävlingen hos 
Flyinge Ryttarförening. Cirka 100 
medlemmar har tillgång till terräng-
banan, men betydligt fler än så söker 
sig dit.
– Folk kommer från hela Sverige 
bara för att träna. Även landslaget, 
säger Velander. Upplägget med 
banbyggnationen i den mellan- 
skånska myllan menar han är  
Tysklandsinfluerat.

– Det är en bana med olika hinder 
som är flyttbara vilket ger möjlig- 
heten att sätta upp olika linjer att 
rida efter. Klubben satsar på bredd 
och träningar så att många kan ut-
nyttja banan.
 Sammanlagt finns här över 150 

hinder och internationellt håller vi 

mycket hög nivå som träningsbana. 

Rent sportsligt når vi ”bara” upp i 

enstjärnig nivå på hästarna, men det 

är inte det viktiga för oss.

Sandmarken måste vara skonsam 
för hästarna, och effektiv ur ett 
träningsperspektiv?
– Det blir aldrig hårt, inte ens på 

sommaren. Det är ju ingen bra od-

lingsmark, men det passar perfekt 

för detta syfte.

– Här händer någonting hela ti-

den. Vi är redan flitiga kunder hos 

PoG Woody Bygghandel och är  

glada att de nu sponsrar oss med 

byggmaterial till terrängbanan.

RIDSPORT

Ted Velander

Flyinge Ryttarförening
Flyinge Ryttarförening förfogar över landets sannolikt finaste terrängbana. På den mjuka  

skånska sanden ges träningsförutsättningar som lockar hästfolk från hela landet.
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– Av de som vill utbilda sig är det 
främst föräldrar som tagit på sig en 
tränar- eller ledarroll. Men det finns 
även spelare som vill utbilda sig när 
de kommit en bit upp i åldrarna.  
Tidigare har man inte till fullo  
kunnat tillgodose det utvecklings-
behovet.
 – Under 2017 kommer vi att 
lägga mer vikt på den biten. Det le-
der till högre kvalitet på flera olika 
plan, bland annat hur man kan job-

ba med träningar och matcher.
 Daniel Björkkvist svingar ord-
förandeklubban i IK Stanstad och 
förklarar att det även i Staffanstorp 
satsas en hel del på utbildningar av 
tränare/ledare.
 – Den biten är jätteviktig för 
att skapa en återväxt med kvalitet. 
Ungdomarna behöver även nytt 
material som träningsredskap och 
nya matchställ. I år går en stor del 
av föreningskassan till ungdomar-

nas material. Björkkvist poängterar 
att man gör en extrasatsning på 
målvakterna.
 – Målvaktsutrustningen är  
dyrare än för utespelarna och det 
kan ibland innebära att vissa aldrig 
ens får prova på att stå i mål. Med 
en utrustning som klubben äger 
kan fler ta chansen att vara målvakt 
någon gång, utan att för den skull 
köpa nya dyra grejer.

INNEBANDY

MALMHAUG KFUM & IK STANSTAD
2017 har två av regionens största innebandyklubbar fått ta del av PoG Woody  

Bygghandels sponsorsatsning. I Malmhaug KFUM sitter Kalle Sjödal i styrelsen och ser  
till att sponsorpengarna bland annat satsas på utbildningar av ledare. 
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Dalby GIF skulle egentligen ha spe-
lat i division sex, men eftersom lag 
högre upp i seriesystemet lades ner 
stod de först i kön av division sex-
lag att flyttas upp i hierarkin. Det 
blev division fem till slut. Till stor 
glädje för Patrik Persson, tidigare 
mångårig ordförande och nu vice 
ordförande i Dalby GIF.
 – Framför allt är detta en seger 
för hela vår ungdomsverksamhet. 
Nu har vi många födda 1998 som 
är en grundstomme i A-laget, varav 
flera gjorde sin andra eller tredje  
säsong som senior. Det var på håret 
vi tog oss upp av egen kraft och jag 
gladdes verkligen åt killarna som nu 
fick den här platsen i femman.

Med så många 18/19-åringar borde 
det vara ett A-lag i fortsatt stark 
utveckling?

 – Ja, det finns en stor utveckling-
spotential. Jag var själv ungdoms- 
ledare i klubben tidigare, bland  
annat för 98:orna. 

Nyckeln till att ni har kunnat behålla 

grabbarna i föreningen?
 – Vi hittar på mycket runt  
omkring. Det är inte bara fotbollen, 
vi gör annat tillsammans också.

En av flera viktiga sponsorer i klubben 

är PoG Woody Bygghandel 
 -– Men vi ser dem inte som 
en sponsor. De är vår samarbets- 
partner. Vi ideella föreningar job-
bar med att skapa så bra förutsätt-
ningar som möjligt främst för ung-
domar. Det innebär kostnader för 
planhyror, cuper, koner och annat. 
Då måste vi få intäkter utan att 
för den skull pressa föräldrarnas  

ekonomi så mycket.

 – Istället använder vi oss av 

samarbetspartners där vi aktivt  

arbetar för att ge någonting tillbaka 

och därmed få större utvinning av 

samarbetet. Som med PoG Woody 

Bygghandel, där vi delar ut deras 

tidning.

Vilka hål hamnar pengarna i 2017?
 – Vi har alltid två-tre lag som 

åker till Gothia Cup i sina tidiga ton-

år. Sedan jobbar vi även på att för-

bättra fotbollens dag på National- 

dagen - som är ett stort arrange-

mang. Dalby GIF vill även förbättra 

vissa detaljer på idrottsplatsen och 

naturligtvis kunna erbjuda möjlig-

heten för engagerade föräldrar/

medlemmar att gå diverse utbild-

ningar, säger Patrik Persson.

FOTBOLL

Dalby GIF 
När den skånska fotbollskartan ritades om runt nyår fick 

Dalby GIF gratisplatser i en högre division. Patrik Persson

Varje år skickar Dalby GIF 
lag till Gothia Cup, mycket 
tack vare sina sponsorer. 
2011 tog F13-laget brons!
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KOMMER DU IHÅG  
HÖSTENS TÄVLING? 

Nu är den avgjord och vinnarna utsedda. PoG Woody Bygghandel är  
stolt nätverkspartner till MFF sedan ett år, något som uppmärksammades 

i höstens tävling. Jan Mårtensson kunde glädjas åt förstapriset som  
var ett presentkort på byggmaterial värt 5 000 kr.

TÄVLINGSUPPGIFT 1: 
Namnge alla gamla som nya MFF-spelare 
som förekommer i filmen ” Vad är ditt mål?”
Dom Blåa Mästarna vi ser i filmen är:
•  Krister Kristensson
•  Janne Möller
•  Anders ”Puskas” Ljungberg
•  Tore ”Jokern” Cervin
•  Franz Brorsson
•  Erdal Rakip
•  Mattias Svanberg
•  Niklas Skoog

VINNARED
et vinnande bidraget kom

 från Jan Mårtensson i Sjöbo

TÄVLINGSUPPGIFT 2: 
Motivera vilket byggprojekt 
du skulle använda 
din vinst till.
Frun i huset säger,  
nu vill jag slippa stöket,
se nu till och bygg det 
där sommarköket. 
Skicka in o tävla med 
PoG nu direkt
och berätta att detta är 
ditt projekt!
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VINNARED
et vinnande bidraget kom

 från Jan Mårtensson i Sjöbo
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VÄLKOMMEN TILL FAMILJEDAG  
I HÖRBY TILLSAMMANS MED OSS!

FAMILJEDAG  
27 MAJ   KL 10-15

Vi bjuder in till en oförglömlig dag för både små och stora. Tillsammans med 
lokala föreningar och alla som bor och lever i Hörby med omnejd kommer detta 
att bli årets roligaste familjefest.
 Djungelbandet underhåller kl 11 och 13, Hugo Nerman är på plats med sin 
bil och vi kommer även ha en av våra lastbilar som man kan provsitta i. Det blir 
tävlingar för både barn och vuxna. Ansiktsmålning, hoppborg och hinderbana 
och mycket mer även för de minsta. 
 Även ett par kända figurer kommer på besök: Nicke Nyfiken, Mimmi Pigg, 
Olof  (Frost), Pikachu och Paw Patrol.

Välkommen till Slagtoftavägen/Parkgatan utanför Hörby Bruk!

PoGÅNG I HÖRBY!
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Vi arrangerar många spännande  
aktiviteter i och omkring våra butiker, 
hela året runt. Här är ett urval av de 
som vi arrangerar i år. För att se vad 
som händer i just din butik följ oss på 

Facebook eller gå in på pog.se.

Konstrunda i Borrbybutiken
14-15 APRIL 

Ta svängen förbi PoG Woody 

Bygghandel på Konstrundan. Träffa 

konstnärer på plats i butiken. Vi bjuder 

på korv med bröd och påskgodis 

till alla barn. 

Barnens Dag pa Tosselilla
3-4 JUNI 

Massor med roliga aktiviteter för 
hela familjen. Bland annat artistfram- 
trädanden och gratis ansiktsmålning  

i PoG Woody Bygghandels tält.  
Se sid. 30-31.  

.

Varrusning 
i vara butiker*

25-27 MAJ 
Äntligen säsong för trädgården. 
Kom och ta del av fantastiska 
priser på allt du behöver inför 
vårens projekt. Vi bjuder på  

korv med bröd. Grillen  
är igång på alla orter*.

* Ej i Malmöbutiken.

Familjedag pa PoG Woody 
Bygghandel i Hörby 

27 MAJ 

Årets roligaste familjefest för stora och små. 

Slagtoftavägen/Parkgatan utanför Hörby Bruk.

.

Bosch Innovation Tour 
SÖDRA SANDBY 12 MAJ  

MALMÖ 15 MAJ 
Kom till butiken i Södra Sandby eller 
Malmö för att träffa experterna från 

Bosch. Vi bjuder bland annat på lunch. 
Bosch är på plats i Malmö- och Sandby 

butiken mellan klockan 9 och 14.

KALENDARIUM 2017

.
.
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Bonus på alla dina inköp
Vårt nya lojalitetsprogram gör det ännu mer
lönsamt för dig att handla på PoG Woody
Bygghandel. Som medlem får du bonus på alla
dina inköp, från första kronan. Beroende på om
du blir brons, silver eller guldkund får du mellan 
3 - 4% återbäring på allt du handlar!

Dessutom! Bonuscheck värd 100 kronor att 
handla för direkt
Att bli medlem i PoG Woody lojalitetsprogram 
är helt kostnadsfritt. Allt du behöver göra är att 
gå till pog.woody.se/lojal och registrera dig idag. 
Som tack skickar vi en bonuscheck värd 100 
kronor direkt hem till dig i brevlådan. Använd 
checken vid ditt nästa köp och spara ännu mer. 

Läs mer på pog.woody.se/lojal

PoG WOODY LOJALITETSPROGRAM
GÅ MED IDAG - FÅ UPP TILL 4% ÅTERBÄRING

GULD
 PoG 

SILVER
 PoG BRONS

 PoG 

Nyhet!


