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Många av er som är lite äldre än kvällens finalister 
minns säkert hur man satt som klistrad framför Tv:n 
för att se vilka tjejer som skulle ut i världen och 
representera Sverige i de stora finalerna, och inte minst 
då Miss Universum.
Nyheten är ju att vi sedan 2016 även korar Sveriges 
snyggaste kille: Mr Universe Model Sweden. 
I rättvisans namn så måste ju även våra snygga killar få 
chansen att resa ut i världen och representera Sverige i 
de största Manliga modelltävlingarna.
Vi arbetar aktivt för att återinföra denna tradition i 
Svensk TV och hoppas på ett samarbete redan 2018, 
samtal hart förts med 2 olika TV kanaler, men inget är 
tyvärr bestämt ännu.

Nu 68 år senare efter denna tradition startades står jag 
här på det anrika Vinterträdgården på Grand Hotel för 
att vara med och kora våra nya representanter i Miss 
Universum, Miss International och Miss Earth.
Det känns minst sagt mäktigt och ärofyllt att få vara 
arrangör av detta, och man känner verkligen historiens 
vingslag i dessa lokaler. 

Den mest prestigefyllda finalen är såklart Miss 
Universum som är den mest penningstinna tävlingen i 
världen. Men även Miss International och Miss Earth 
räknas nu som 2 av de 4:a stora världsfinalerna.
Många är de Svenska storheterna som har tävlat om 
att få representera Sverige i Miss universum, vi har 
Bond brudar som Britt Ekland och Maud Adams som 
Har tävlat. Den legendariska Anita Ekberg var Fröken 
Sverige 1951. Sedan har vi en rad TV personligheter och 
andra tjejer som blivit kändisar och framgångsrika Med 
denna tävling som dörröppnare och genombrott.
Sverige har vunnit Miss Universum 3 gånger, 1955 med 
Hillevi Rombin från Uppsala, 1966 med Vänersborgs 
tjejen Margareta Arvidsson, och senast 1984 med 
Yvonne Ryding.
Det är med andra ord 33 år sedan Sverige tog hem den 
stora kronan, detta är givetvis något som vi försöker 
ändra på genom att ta tillbaka kronan så fort som 
möjligt. Kanske redan i år? 

ÅRETS FINAL
Årets final här på Grand Hotel kommer att bli någon 
extra, vi har sex bra artister som skall uppträda för er så 
det blir som en liten ”Mello” här ikväll! 

Det kommer att bli oerhört spännande att se vilka 
tjejer och killar som kniper titlarna i kväll och skall 
representera Sverige ute i de stora världsfinalerna!

FÖLJANDE TITLAR DELAS UT: 

Miss Personality
Den tjej som de tävlande finalisterna själva har röstat
fram som den goaste tjejen.

Miss Photogénique Sweden
Den tjej som våra fotografer tycker blivit bäst på bild

Miss Earth Sweden
Den vackra och intelligenta tjej som värnar om miljön 
och är engagerad i miljöprojekt skall representera 
Sverige i Miss Earth finalen.

Miss International Sweden
Denna vackra catwalk och fotomodell skall åka till
Okinawa, Japan för att representera Sverige i Miss
International finalen.

Miss Universe Sweden
Denna skönhet skall representera Sverige i den stora 
Miss Universum finalen i höst.

Mr Universe Model Sweden
Som kommer att representera Sverige i Mr Universe
Ambassador – Final i Texas- USA

Mr Best Body Sweden
Killen med bästa figuren

Mr Personality Sweden
Den kille som de tävlande finalisterna själva har röstat 
fram som den trevligaste killen.

Mr Photogenique Sweden
Den kille som våra fotografer tycker blivit bäst på bild

Då till sist så vill jag tacka alla våra sponsorer, partners 
och alla ni underbara människor som vart med och
gjort denna kväll möjlig, utan er hade det aldrig gått!
TACK!

Nu hoppas jag att vi får 
en kanon trevlig kväll 
tillsammans och att ni 
njuter av våra artister
och finalister, ha en 
underbar kväll!

Hjärtligt välkomna!
Joakim Granberg 
National Director

Joakim Granberg står för 9:e året i följd som värd av Sveriges största skönhetstävling.
Vårt mål är att återupprätta en Svensk folkkär tradition som engagerat många sedan 
1949 då veckorevyn startade vad som då kallades för Fröken Sverige.



FINALPROGRAM

18.00
VIP Entré – Kändisar och press inbjudna anländer

19.00
VIP Middag serveras – Italiensk gourmet tallrik 

19.30
Biljettkassan öppnar för publikinsläpp

20.15 – 22.30
Showtime

På scenen har vi Sverigefinal av Mr & Miss Universe Sweden
Som genomförs i form av modevisning och show.

Artistuppträdande av:
Bosson, TK Tycoon, Maja Strömstedt, LYSA, Olivia Eliasson & Liza

Rena rama mini ”Mello” på scenen ikväll!

Fest och mingel fram till stängning kl. 01.00

JURYMEDLEMMAR

Joakim Granberg – National Director Miss Universe Sweden – Huvuddomare

Magnus Willes - Aquarapid – Badkläder

Daniel Shahho – Vice Ordförande i Miss Universe Sweden organisationen.

Jeanette Yuksel - Model House Sweden & Modelhouse agency

Bülent Cihantimur - Doctor B – Estetik International

Patrik Biser Ivanov Sjöö – Vinnare av världsfinalen Man Hunt International

Aviad Arik Herman – Design Director of  Costumes

Markus Nilsson – Mareli Medical – Din grossist inom dermal fillers.

David Teymur – MMA Fighter på uppgång – Svensk mästare i Thaiboxning 4 ggr.

Bobby Oduncu – Kändisfrisör och entreprenör som lanserat sin produkt: Bobbys Superhair

Vana Perisa – Rebirth of  the Princess



Ida Ovmar och Alex D´Rosso 
Mr & Miss Universe Sweden 2016

Kvällens
konferencierer



he time to crown Miss Sweden 2017 has come, and so
has the time for a new Swedish sensation at Miss Universe!
This year we honour & celebrate
400 years of  the precious, legendary
cultural symbol of  Sweden -
the Dala Horse.

T



Miss Universe News
Iris Mittenaere, Miss Universe France 2016 at 
a press conference after being crowned Miss 
Universe at the conclusion The 65th MISS 
UNIVERSE®
2016 års Miss Universe blev alltså krönt I 
januari 2017, lite rörigt då folk säger 2017 om 
den som egentligen har titeln 2016 och vi har 
Pia Wurtzbach på affischerna som vann i dec 
2015…
Vi hoppas verkligen att man lägger årets 2017 final 
innan årsskiftet denna gång så att vi får rätt år på 
rätt vinnare framöver!

Vi har såklart vår 2017 final 2017, och ganska tidigt 
detta år, redan innan midsommar.
Vi brukar ha vår final i augusti normalt, men då 
vi håller på med en omorganisation inom Miss 
Universe Sweden inför 2018 så ville vi bli klara 
tidigt och dessutom så får våra vinnare tid att 
förbereda sig inför sina stora världsfinaler som alla 
går till hösten.
Vart går Miss Universum finalen 2017?
Det går spekulationer om Moskva, Paris och kanske 
Filipinerna igen?
Inte ens vi vet, det får vi besked om under 
sommaren.
Men oavsett vart det blir så är vi säkra på att det 
blir en spektakulär final – De nya ägarna skall slå 
på stort i år – Det kommer att bli världsartister och 
kändisar – Kanske vill just ni åka med i TEAM 
SWEDEN och heja fram vår representant? Håll 
utkik på hemsidan – Vi kommer att berätta mer om 
team Sweden så snart finalen är spikad.



OFFICIAL PARTNER OF MISS UNIVERSE SWEDEN
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DARE TO SHINE
Swarovski Hair Jewellery designed by Rebirth of the Princess 

produced by Caprice Bijoux.

www.rebirthoftheprincess.com 
Eckersbersgate 29 / Oslo / Tel + 00 47 40600025 
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Mr Universe 2017

Daniel Florentz 
26 år från Norrköping 
Längd: 188 cm 
Vikt: 78 kg
Byst: 103 cm
Midja: 88 cm
Höft: 63 cm

Väldigt glad och social, 
ödmjuk och omtänksam 
kille. Mina passioner i livet 
är Fotografering, träning och 
musik. Jag är musiker ifrån 

min uppväxt och spelar även 
flera musikinstrument.

Förutom musik så är träning 
ett stort intresse vilket är ett 
välbefinnande fysiskt och 
psykiskt och leva nyttigt med 
rätt kost.

Albert Elshani 
20 år från Karlskoga  
Längd: 186 cm 
Vikt: 82 kg
Byst: 103 cm
Midja: 82 cm
Höft: 92 cm

En social kille med en 
glad och positiv attityd 
som studerar ekonomi på 
universitetet kombinerat 
med jobb på bank och det 

jag brinner för, modellera 
runt om i Sverige. Människor 
beskriver mig som väldigt 
öppen och enkel person då 
jag har väldigt lätt att träffa 
och komma i kontakt med 
nya personer. 

Ezzulddin Naser 
18 år från Stockholm 
Längd: 178 cm 
Vikt: 68 kg
Byst: 92 cm
Midja: 76 cm
Höft: 92 cm

kille med mycket framåtanda 
och hunger för att växa och 
alltid ha något att hålla på 
med. Målmedveten och 
social är andra egenskaper 

hos mig. Andra beskriver mig 
som charmig och glad person 
som har fötterna på jorden. 
Jag älskar att stå framför 
kameran och bli ompysslad. 
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Mr Universe 2017

Pedram Tahmi 
25 år från Stockholm 
Längd: 180 cm 
Vikt: 74 kg
Byst: 108 cm
Midja: 74 cm
Höft: 89 cm

En vanlig grabb från förorten 
som var bra på fotboll, fick 
stipendium på ett college 
i USA, (Chicago, IL). Där 
jag slog alla rekord, blev all 

american och även scholar all 
american. Tog examen med 
top betyg, stannade kvar ett 
år och jobbade på Amerikas 
största bank Jp Morgan 
CHASE. 

Johaness Ulmefors 
22 år från Göteborg 
Längd: 186 cm 
Vikt: 84 kg
Byst: 105 cm
Midja: 84 cm
Höft: 92 cm

En spontan och utåtriktad 
kille som bjuder på mig själv. 
Går alltid ”ALL IN” på det 
jag satsar på! 
Om jag fick förändra något 

skulle det vara att alla 
människor bättre förstod att 
annorlunda är bra och att alla 
blev accepterade för precis 
som dem är. Mer kärlek och 
mindre hat och mobbning. 

Robin Kullman 
22 år från Lund 
Längd: 186 cm 
Vikt: 80 kg
Byst: 98 cm
Midja: 82 cm
Höft: 95 cm

Träna gör han 5 gånger 
i veckan och har stort 
intressen som film och 
fotografera. Jobbar även 
som värd på en nattklubb i 

Malmö på helgen. Det finns 
en hel del som jag vill ändra, 
men att påverka och förändra 
alla orättvisor i samhället är 
något jag gärna jobbar med 
att förändra.
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GODKÄNDA MAKEUPARTIST 
UTBILDNINGAR MED 
INTERNATIONELL  
CERTIFIERING

model house

SVERIGES HETASTE 
MAKE OVER STUDIO 

www.modelhouse.se

OFFICIAL PARTNER OF MISS UNIVERSE SWEDEN



För extra bra offert, ange koden Miss Universum



Vi har de...

Vackraste
klänningarna.

www.anina.se



Amanda Viberg 
19 år från Södertälje
Längd: 174 cm 
Vikt: 62 kg
Byst: 85 cm
Midja: 69 cm
Höft: 95cm

En glad godhjärtad och 
positiv tjej som drivs av 
att hjälpa och göra andra 
människor glada. Min 
positivitet smittar av sig på 

personer i min närhet. Om 
jag tar mig an en svår eller 
jobbig utmaning motiveras 
jag av att jag vet att jag 
kommer att utvecklas av den.

Agneta Myrhman 
22 år Stockholm 
Längd: 182 cm
Vikt: 65 kg
Byst: 90 cm
Midja: 70 cm
Höft: 90 cm

Målinriktad och driven 
person som älskar att ta an 
nya utmaningar. Jag älskar 
att träffa nya människor, resa 
och uppleva olika kulturer 

och traditioner.
Mina ambitioner i livet är 
helt enkelt att vara det bästa 
jag kan vara och sprida massa 
energi och kärlek! 

Beatrice Påg 
21 år från Jönköping 
Längd: 166 cm 
Vikt: 57 kg
Byst: 66 cm
Midja: 66 cm
Höft: 90 cm

En öppen och positiv tjej 
som tror på att sprida kärlek, 
gemenskap och att lyfta 
varandra. Att berätta för 
dem i vår omgivning när vi 

uppskattar dem, beundrar 
dem och att höja upp och 
tro på varandra tror jag är 
så viktigt och borde vara en 
självklarhet. 

Miss Universe 2017
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Daniella Lundqvist 
18 år från Kalmar 
Längd: 175 cm 
Vikt: 55 kg
Byst: 82 cm
Midja: 64 cm
Höft: 94 cm

Studerar teknikvetenskap 
på Oscars gymnasiet och 
börjar 3an till hösten men jag 
har även valt till kurser för 
att få full naturvetenskaplig 

behörighet utöver ordinarie 
utbildning för att ha 
möjlighet att kunna jobba 
med djur. 

Camilla Fogestedt 
25 år från Halland 
Längd: 180 cm 
Vikt: 67 kg
Byst: 86 cm
Midja: 65 cm
Höft: 86 cm

Hon reser mycket inom 
modellandet och jobbar även 
inom event. Jag har levt lite 
av min dröm senaste åren då 
det alltid varit att få resa och 

upptäcka världen. Att få lära 
mig av världens alla olikheter, 
få en inblick i andra kulturer 
och få inspireras av möten 
med olika sorters människor

4

5

Miss Universe 2017

Marianna Doxastaki 
23 år från Stockholm 
Längd: 178 cm 
Vikt: 65 kg
Byst: 90 cm
Midja: 70 cm
Höft: 93 cm

Hon har jobbat som modell i 
Grekland, jag var Miss Creta 
2015 och jag blev femma 
i Next Top Model World 
2016. Det är min dröm att 

få delta i Miss Universe och 
representera Sverige. Jag 
har jobbat som flygvärdinna 
och på förskola eftersom jag 
älskar att resa och jobba med 
barn

6



Jacqueline Rybak 
24 år från Växjö 
Längd: 170 cm 
Vikt: 54 kg
Byst: 83 cm
Midja: 66 cm
Höft: 80 cm

Hon ägnar stor del av min 
fritid till att resa, upptäcka 
världen, och göra av med 
extra överskottsenergi på 
gymmet! För att få en grå 

vardag att vända, försöker jag 
sprida glädje genom att alltid 
vara nära till skratt, utstråla 
lycka till de som är omkring 
mig och alltid finnas nära till 
hands för de som behöver 
mig. 

Gritt Rosenthal 
22 år från Malmö 
Längd: 173 cm 
Vikt: 55 kg
Byst: 85 cm
Midja: 60 cm
Höft: 86 cm

En utåtriktad tjej som 
älskar att anta mig krävande 
utmaningar, där min vilja 
och mitt tålamod prövas. 
Jag prioriterar utbildning 

och ett hälsosamt men 
framförallt roligt liv. Jag 
anser varje kunskap viktig 
och uppskattar när jag får 
chansen att lära mig nya, 
roliga saker. 

8
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Miss Universe 2017

Frida Fornander 
21 år från Göteborg 
Längd: 177 cm 
Vikt: 58 kg
Byst: 85 cm
Midja: 62 cm
Höft: 92 cm

En driven, ambitiös och 
ödmjuk tjej som inte är rädd 
för att ta för mig i livet. Jag 
har jobbat internationellt 
som modell i flera år 

samt deltagit i över 15 
skönhetstävlingar världen 
över. Tack vare mitt yrke har 
jag fått resa otroligt mycket 
och se stora delar av världen, 
vilket har öppnat upp mina 
ögon för välgörenhet. 

7



Lina Ljungberg 
20 år från Norrköping 
Längd: 173 cm 
Vikt: 51 kg
Byst: 83 cm
Midja: 66 cm
Höft: 89 cm

Siktar alltid högt och har 
höga ambitioner i livet. Jag 
är en glad och jordnära tjej 
ifrån landet och min allra 
största dröm i livet är att 

jobba som modell samt att 
vara en ambassadör och 
marknadsföra Sverige på 
bästa sätt. Modellandet får 
mig verkligen att inse hur 
fint livet är och att man ska 
vara sig själv och att det inte 
bara är utsidan som räknas.

Kelly Sucio 
21 år från Helsingborg 
Längd: 178 cm 
Vikt: 58 kg
Byst: 86 cm
Midja: 62 cm
Höft: 88 cm

Jobbar som internationell 
modell och har tidigare 
tävlat i skönhetstävlingar 
bl.a. vinnare av Miss Bikini 
Sverige 2014. Studerar nu till 

sjuksköterska i Lund. Tanken 
är att studera vidare till 
ambulanssjuksköterska. 
Gillar att utforska världen 
både ovanför och under ytan.

11
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Miss Universe 2017

Julia Franzen 
26 år från Göteborg 
Längd: 182 cm 
Vikt: 68 kg
Byst: 88 cm
Midja: 70 cm
Höft: 90 cm

Egenföretagare med 
personlig träning online efter 
att jag på 7 månader gått ner 
25 kilo. Tack vare företaget 
har jag kunnat resa jorden 

runt de senaste åren, en utav 
mina största passioner är att 
upptäcka nya kulturer och 
träffa nya människor. Som 
PT har jag insett att yttre 
framgång alltid beror på inre 
framgång. 

10



Sofie Vest 
25 år från Edsbyn 
Längd: 178 cm 
Vikt: 67 kg
Byst: 90 cm
Midja: 70 cm
Höft: 90 cm

En stark tjej som alltid letar 
efter nya utmaningar i livet. 
Vet man vad man vill så 
är inget för svårt! Det kan 
vara en lång väg till målet 

men man ska aldrig ge upp! 
När jag skulle medverka i 
min första tävling sa folk 
till mig -”en lastbilschaufför 
kan inte vara med i en 
skönhetstävling”...!?

Malin Brattström 
25 år från Stockholm 
Längd: 178 cm 
Vikt: 61 kg
Byst: 91 cm
Midja: 73 cm
Höft: 95 cm

För två år sedan tog hon 
examen från KTH. Nu 
jobbar jag på ett av Sveriges 
största Arkitektkontor som 
byggnadsingenjör parallellt 

med mitt modellandet. Jag 
har jobbat som modell i 6 år 
nu och deltog i min första 
skönhetstävling år 2011 då 
jag placerade mig som 1st 
runner up. Sedan dess har jag 
åkt runt på jobb samt tävlat i 
länder som Korea, Polen och 
Tyskland. 

15
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Miss Universe 2017

Nour Saad Mussa 
23 år från Kronoberg 
Längd: 170 cm 
Vikt: 52 kg
Byst: 82 cm
Midja: 61 cm
Höft: 86 cm

En positiv människa som vill 
det bästa för alla. En tjej som 
älskar att resa och får ta del 
av andra kulturer. Under den 
tiden jag har rest har jag fått 

upptäcka en massa ont och 
gott. Jag fått chansen att få se 
alla orättvisor i världen, som 
jag vill göra någon skillnad 
åt. Något extremt viktigt jag 
har fått lära mig är att man 
alltid ska uppskatta det man 
har och får.

14



MARELI ACADEMY
INJEKTIONSUTBILDNING  

FILLERINJEKTIONER, BOTOXINJEKTIONER, TRÅDLYFT 

DE BÄSTA UTBILDARNA OBEROENDE INTERNATIONELL 

CERTIFIKAT TRYGGHET

Education, the key to ehstetic peformans
Mareli Academy

MARELI MEDICAL
EUROPAS LEDANDE LEVERANTÖR 

RESTYLANE, JUVÉDERM, STYLAGE, TEOSYAL, RADIESSE, BELOTERO MFL.

BÄTTRE PRIS BÄTTRE SERVICE STÖRRE MÖJLIGHETER

GRATIS FRAKT STÖRRE TRYGGHET

EN DEL AV KLINIKKDRIFT SVERIGE AB. ISBERGSGATAN 18, 21119 MALMÖ. TEL: 021244 00. EMAIL: INFOMARELIMEDICAL.COM

EN DEL AV KLINIKKDRIFT SVERIGE AB. ISBERGSGATAN 18, 21119 MALMÖ. TEL: 021244 00. EMAIL: INFOMARELIMEDICAL.COM

www.marelimedical.com
Mareli Medical
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Balladversionen av låten ”One in a 
million” från filmen Miss Secret Agent 
med Sandra Bullock blev nominerad som 
bästa låt på Golden Globe Galan.
Bosson har även turnerat med både 
Britney Spears och Kylie Minogue.

Från Golden Globe,
till Miss Universe, igen!

4BOSSON

ETT KÄRT ÅTERSEENDE



OLIVIA3
Olivia Eliasson är artisten 

som tack vare sin unika 
röst uppmärksammats 

av bådeamerikanska och 
engelska topproducenter 
och flugits till London för 

att uppträda framför 
branschikonen Simon Cowell. 

Olivias talang upptäcktes 
först genom flertalet covers 
på YouTube där hon snabbt 

fick många hängivna lyssnare 
och fans. Nu stavas musiken 
Tropical House och med den 

nya dansanta låten:
DO YOU visar Olivia att 

hon är en av Sveriges mest 
intressanta nykomlingar.

4MAJA STRÖMSTEDT
Maja Strömstedt är född och uppvuxen i Stockholm. 
Hon började tidigt sin musikaliska resa och skrev sin 
första låt på piano med hjälp av sin pappa när hon 
var sju år gammal.
Med över 100 egenskrivna låtar i bagaget så har 
Maja utvecklat sitt säregna sound tillsammans med 
gripande texter.
Majas låtar beskrivs som modern indiepop och hon 
har av media jämförts med världsstjärnan Alessia 
Cara.  Tack vare sin starka text och melodispråk har 
hon har redan fått möjlighet att skriva musik med 
bland andra Jonas “The High” Wallin, Anton 
Ewald, Natali Noor, Axtone och Aron Chupa.  
Maja är aktuell med singeln ALL NIGHT som hon 
skrivit med förre Cheiron medlemmen Herbie 
Chrichlow och Anton Ewald.  



LIZA3

4LYSA
Bakom artistnamnet LYSA står Lisa Maria 
Jönsson vars musikaliska rötter sträcker sig till 
hemstaden Jönköpings gospel-körer där hon 
började sjunga redan som 7 åring. 
I samarbete med Moon Man Records släppte 
Lysa sin första singel under eget namn -  Beats & 
Battle Drums.
Nu följer Lysa upp med nya singeln Sober 
som släpps i samarbete mellan Warner Music 
och Moon Mans systeretikett X-records. Sober 
bygger vidare på soundet från Beats and Battle 
Drums, pop gjord för klubben med Lysas unika 
röst i centrum. 

I maj 2017 var LYSA en av vinnarna i tv-
programmet Paradise Hotel.

Pop music artist, Liza, resides in 
Los Angeles, California. Hailing 

from Stockholm, Sweden, in 
January 2016, she relocated to 

LA to enroll in the vocal program 
at the famed Musicians Institute 

of Hollywood. Although raised with 
a foundation of music in the Soul/

Blues and RnB genres, she has 
evolved her music into a Pop/EDM 

style influenced with RnB. 
Liza energizes the dance floor with 

her two debut singles, “Take Me 
Away” and  “Don’t Let You Go”.



TK TYCOON3
TK Tycoon is an artist and performer based 

out of Stockholm, Sweden. The inspiration for 
his unique blend of EDM comes from genres as 

house and moombathon,echoing through with 
fresh voval and unique delivery.

The strength of TK´s vision is the way the energy 
of the sound combines with the bass-heavy 

grooves, lush melodies and catchy hooks.  

Våra vackra tänder servar vi hos Jelena Leppänen på Brottbykliniken
www.brottbykliniken.se



Imageskincare producerar det senaste inom anti-
aging. Balanserande, återfuktande,uppljusande
och återuppbyggande produkter hjälper din
hud att åldras långsammare.

Imageskincare utformar individanpassade 
lösningar. Med innovativa kombinationer
för specifika behov kan Imageskincare 
åstadkomma omvälvande resultat.

100% Parabenfria produkter och FDA
godkända ingredienser.

SKYLT - Image Skincare logos 

Image Skincare logo.eps 

Färger: 

PMS Cool Grey 6C 
PMS Black 6C 

Image Skincare logo_with Age later.eps 

Färger: 

PMS Cool Grey 6C 
PMS Black 6C 

FOR THOSE WHO CARE

www.imageskincare.se



KOMPETENS, SÄKERHET, ERFARENHET
KONTROLLERA ALLTID OM DIN SKÖNHETSKLINIK

ÄR MARELI CERTIFIERAD!

www.marelimedical.com
Mareli Medical

För extra bra offert, ange koden Miss Universum



Allt inom fastighetsförvaltning och projektledning

Wedavägen 5B • Box  190 12 • 152 25 Södertälje
Telefon 08-550 162 00 • www.kringel-offset.se




