Börjes-Tingsryd
https://turistmal.se/turistmal-13428.html

Information
Län: Kronoberg
Kommun: Tingsryd
Kategorier: Caféer och bagerier, Köpcentrum
Position: 56.5249,14.9788
Kontaktuppgifter
Tel: 0477-48200
Fax: 0477-482 10
E-post: kontor@borjes-tingsryd.se
Hemsida: http://www.borjes-tingsryd.se/
Facebook:
https://www.facebook.com/B%C3%B6rjes-Tingsryd-18683930466
3197/?fref=ts
Beskrivning
Välkomna till Börjes Tingsryd
Vi är varuhuset för hela familjen!
Varuhuset
Livsmedel och Dagligvaror
I vårt välsorterade varuhus finner du livsmedel och övriga
dagligvaror som följer vår prisfilosofi vilken går ut på att hålla
ständigt låga priser på hela sortimentet.
Vår
köttoch
charkavdelning
är
hjärtat
på
vår
livsmedelsavdelning, med stark betoning på Svenskt.
Vi rekommenderar givetvis vårt eget Rungegårds Lantkött som
kommer från vår egen djuruppfödning här i Tingsryd.
Allt kött styckas och paketeras i butiken av vår egen kunniga
personal. Vår populära köttfärs mals fortlöpande varje dag.
Scan är vår huvudleverantör av kött- och charkvaror och står för
svensk kvalité.
Telefon: 0477-48281.
Vår Delikatessavdelning med manuell betjäning. Beställ
smörgåstårtor och exotiska plankor, vida berömda inte bara för
priset utan också för sin smakfullhet. Telefon: 0477-48280.
Frukt och grönsaksavdelningen har brett sortiment och i många
fall närodlade produkter. Telefon: 0477-48277.
Kläder, Heminredning, Husgeråd, Blommor
Här finner du kläder för alla åldrar, för alla tillfällen och
prisklasser.
I vår nya sport avdelning finns alla kända märken såsom Nike,
Adidas, Asics mfl. Vi har även jakt och fiske.
Kända märkeskläder och Börjes egna varumärken.
Telefon: 0477-48225.
Blommor: Vi har dagliga leveranser av krukväxter och buketter
från såväl lokala odlare som importörer. Blomkrukor i alla färger
och storlekar, blomjord och växtnäring. Telefon: 0477-48226.
Heminredning och Husgeråd: Hemtextil, belysning, glas, porslin,
köksartiklar, hushållsapparater. Kända leverantörer: Belid,
Konstsmide, Ittala, Philips, Braunmarkslöjd. Telefon: 0477-48228
Leksaksavdelningen har något för alla åldrar, från babyskallror till
hockeyrör, från barbiedockor till krocketspel. Stor sortering på
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TV/PC-spel, video/DVD filmer, dataspel, barnböcker med de allra
senaste titlarna. Allt för sommar- och vinterlek. Alla de kända
varumärkena finns här: Brio, Kärnan, Lego, Sense, Matell,
Playmobile, Nintendo, Playstation med mera.
Sportartiklar för fotboll, ishockey och
innebandy mm.
Telefon: 0477-48295
I Börjes cafeteria, även kallad ”Hyllan” eftersom man sitter på en
balkong med utsikt över varuhuset, är riksbekant för sina priser.
Kaffet kostar 1:50 och vår berömda räksmörgås 24:50. Självklart
finns det allt från ostfrallor till bakelser.
Här kan du också beställa tårtor, landgångar med mera.
En populär mötesplats för alla!
Telefon: 0477-48220
Besök gärna Börjes Tidningsavdelning vid ingången på övre plan.
Här finns ett brett utbud av:
Lotter, Tidningar, Armbandsur, Läsglasögon/Solglasögon,
CD-skivor, Hälsokost, Läkemedel, Tobaksvaror, Gratulationskort,
Telefoner, Eltandborstar, Rakapparater med mera.
Vi är också ombud med utbildad personal för SVENSKA SPEL
och ATG. Besök gärna vår nya fina spelhörna, nu med digitala
väggtidningar.
Det är även i Tidningsavdelningen som alla återköp och
reklamationer görs, av varor som köpts i varuhuset.
Telefon: 0477-48222
Börjes Hästaffär rymmer det mesta som häst- och hundägare kan
önska sig.
Här finns välkända märken som Ariat, Bucas, Cavallo, Eskadron,
euro-star, Kingsland, Pikeur, Stübben, Zaldi, med flera. Därtill
våra egna populära märken som Derby, Domino, Himalaya och
Kingston.
Sortimentet omfattar självklart alla katalogvaror och kompletteras
hela tiden med nyheter från hela världen.
Vi finns både i Tingsryd, Kungsbacka och Bro.
I våran webbshop hittar ni allt inom hästsport men även det mesta
för era fyrbenta mindre vänner! (länk nedan)
http://webshop.borjes-tingsryd.se/sv/
Behöver ni hjälp med eran order så kan ni kontakta oss så hjälper
vi er med detta!
Telefon med personlig service
Måndag-fredag 8.00-17.00
0477-48250
Går även bra att maila till oss
order@borjes-tingsryd.se
Välkommen till oss på Börjes Tingsryd - Varuhuset för hela
familjen!
Priser
Se hemsida eller kontakta oss för vidare info!
Öppettider
Måndag till fredag 09.00-20.00
Lördag 09.00-18.00
EXTRA JULÖPPET: Söndag 14,21 och 28 dec kl: 10.00-17.00

Vägbeskrivning
Storgatan 66-68,
362 30
Tingsryd
Från Göteborg
Kör ut på E20 från Ullevigatan
4 min (1,9 km)
Följ E20 och väg 25 mot Helsingborgsvägen i Ljungby
2 h 6 min (202 km)
Följ Vislandavägen, väg 126 och väg 120 mot Storgatan i
Tingsryd
1 h 16 min (94,6 km)
Från Stockholm
Kör ut på väg 75 i Johanneshov från Centralbron,
Söderledstunneln och Johanneshovsbron
7 min (5,2 km)
Följ E4 mot väg 30 i Jönköpings län. Ta avfart 91-Trafikplats
Stigamo från E4
3 h 13 min (335 km)
Kör ut på väg 25/väg 27 i Växjö från väg 30
1 h 13 min (95,3 km)
Fortsätt på väg 25 mot Ronnebyvägen/väg 27/väg 29
7 min (8,8 km)
Följ väg 27/väg 29 mot Storgatan i Tingsryd
Från Malmö
Ta Drottninggatan mot Stockholmsvägen
4 min (1,9 km)
Följ E22 mot Nya Tingsrydsvägen/väg 29 i Karlshamn. Ta avfart
51-Trafikplats Karlshamn Väst från E22
1 h 37 min (145 km)
Följ väg 29 mot Storgatan i Tingsryd
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