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Några aktuella frågor för
Folkpartiet i Grangärde - Säfsen
Visste Du att Ludvika kommuns skolor ligger bland de femton sämsta av
landets 290 kommuner. Så får det naturligtvis inte vara. Kommunaliseringen
har visat sig vara misslyckad. De styrande i kommunen har visat sig sakna
kompetens att ta ansvar för våra barns utbildning. Vi vill därför att skolan
skall förstatligas så att alla barn får en likvärdig utbildning.
Inom äldreomsorgen vill vi öka de äldres valfrihet. Genom skapandet av
trygghetsboenden kan den enskildes behov av trygghet och social samvaro
säkras. Vi anser också att ingen skall tvingas lämna sin hembygd på äldre dar.
Förbindelserna med Ludvika centralort bör förbättras. Möjligheterna att
införa betällningstrafik liknande den som nu finns för Ludvikas närmaste
omnejd bör grundligt utredas.
Vi folkpartister vill verka för en levande landsbygd.
Har Du frågor eller förslag är Du välkommen att kontakta Rolf Högberg
på telefon 0240-263 16 eller mobil 070-594 39 87.
Den tredje september öppnar vi vår valstuga vid Grangärde Torg mittemot
affären. Du är välkommen in för att diskutera politik.

Folkpartiet Liberalerna i Grangärde-Säfsen
Paula Rabenius

•

Peter Gyllander

•

Rolf Högberg

i Grangärde - Säfsen
Paula Rabenius • Peter Gyllander • Rolf Högberg

ANSLAGSTAVLAN
Annonsplats för privatpersoner
och föreningar (ej kommersiellt)

SPF Grangärdebygden

Stort tack

till alla som hjälpt till på Hembygdsgården under
våren och sommaren! Ni är TOPPEN!
Tack för gåvor till lotterier och verksamhet.
Grangärde Hembygdsförening

26/8 kl 13 Naturdag i Storslätten. Anmälan till
tel. 64 30 20.
1/9 kl 13 30-års jubileum med grillning, aktiviteter,
underhållning vid Klubbstugan i Sunnansjö.
8/9 kl. 13.30 Måndagscafé
19/9 kl. 13.00 Disponentparken, Grängesberg.
Lunch.
Se även hemsidan spf.se/grangardebygden.
Nästa nr distribueras 18/9, manus senast 5/9
E-post: anslagstavlan@grangardebygden.se
Annonspris: 80 kr för en modul. 2 moduler 160 kr.

Sunnansjödagens tipspromenad

Rätt svar: 1. Koriander 2. 1/8 3. Droska (taxi)
4. 2 st 5. Bön/räkbollar 6. Walt Disney
7. Stigbygeln 8. Dan Andersson 9. Karlfeldtgården
10. Hans mamma. Utslagsfråga: 159 skal
Grangärde Hembygdsförening

GBI inbjuder till Lyskväll
på Plätten (bakom Gästis)
den 6 sept kl. 18.30.
VÄLKOMNA!

Sunnansjö Höstmarknad

lördagen den 13 sept. kl. 10.00 - 14.00.
Hyra av marknadsbord 100 kr via Byalagets kansli.
Se www.sunnansjobygden.se eller ring 0240-916 13
vardagar kl. 14.30 - 17.30

Sunnansjö PRO

Höstupptakt i samlingssalen Solgärde den 5 sept
kl 13.00.
Underhållning av Säfsingarna.
Kaffe och macka.
VÄLKOMNA!

Grangärdegymnasterna

Tisdagen den 16 september kl. 19.00 startar gympan.
Ev. frågor ring Marit 64 03 15, Malin 64 08 13
Lokal: Nyhammars skola, gymnastiksalen

Nyhammar - Grangärde

inbjuder till den årliga populära

MEDLEMSMÖTE
Kom och träffa vår nya styrelse i Grangärde Byalag.
Onsdagen den 27 augusti kl. 19.00 ses vi i
Grangärde Bystuga.

Muntergökarna underhåller, kaffe serveras och det blir
lotteri. Alla, även icke medlemmar, är hjärtligt välkomna.
Vill ni hyra Bystugan ring Inger Rundlöf, 070-2890327.
Styrelsen för Grangärde Byalag

BIF
hockey

Spela hockey i Björbo
säsongen 2014/2015

En ny säsong drar igång! Det
kommer att finnas A-lag, 3 ungdomslag i seriespel samt
skridskoskolan - Tre Kronor.

Intresserad? Ta kontakt med

U14, född 01 - 02
Emil Skoglund/Mathias Eljas (070-233 54 88)
U11/12, född 03-04
Bolle Liss (073-022 43 08)
Jonas Permats/Andreas Larsson
U9/10, född 03 -04
Roger Homman (070-276 14 97)
Skridskoskolan/Tre Kronor, född 07Andreas Zetterqvist (0241-250 82)
www.bjorboif.com

METARTÄVLINGEN

vid Malingarna torsdagen den
28 augusti kl. 13.00.
Fika medtages!

Om något är oklart eller du
behöver skjuts - ring 64 03 46.
Välkommen till en trevlig em i glada vänners lag!

IOGT-NTO Nyhammar

CYKELBINGO
FINAL
BYSJÖN RUNT
måndag 1 sept.
Startplatser:
• Nyhem i Nyhammar
• Marias Salong & Presentbutik Sunnansjö
mellan kl 17.00 - 19.30
Vi bjuder på grillad korv vid Nyhem!
Förutom bingovinsterna är det utlottning på
samtliga startkort efter säsongen av en cykel mm.

VÄLKOMNA!

Marias

Våra sponsorer

Salong & Presentbutik

Elinstallationer
All typ av elarbete utföres
av behörig elektriker.

För konferens & rekreation

VERING
SOMMARSarER
juni - augusti
Öppet alla dag
kl. 11.00 - 18.00.

• MINIGOLF
• HANTVERK
• PRESENT
• INREDNING

KONFERENS, BOENDE och MIDDAGAR
mot förbokning året runt

VARMT VÄLKOMNA!

Tel 0240-915 00 • www.morhagen.se • info@morhagen.se

Vill du ha
ett hållbart
samhälle där
människor får
bestämma mer
själva? - rösta på
Centerpartiet

Ludvika - Grangärde

JAN KARLSSON

Tel 070-331 36 90
Ring och diskutera med mig!

Sandviksvägen
Sunnansjö
Välkommen! 070-509 51 70

Tel. 070-638 15 51
0240-64 04 38
Behöver du en ny dator eller bara
fixa till din gamla?
Titta in till T&F Data eller slå en signal.
Bra priser på datorer och tillbehör.
Både bärbart och stationärt.
Vi utför service och underhåll på datorer
samt datanät.
Du hittar hit genom att ta dig till torget i Nyhammar.
e-post: tj@tjdata.se www.tjdata.se

En skola där alla
utvecklas genom
stöd, respekt
och stimulans

Ludvika - Grangärde

• Behåll de små byskolorna. Dessa skolor är
hjärtat i lokalsamhället
• Skolan ska ges resurser som gör det möjligt
att rekrytera kompetenta lärare
• Ge skolbarnen möjlighet till aktiv motion
varje dag
• Skapa valfrihet inom barnomsorgen

GUN ANDERSSON

Tel 070-530 35 43
Ring och diskutera med mig!
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Leaderprojektet Grangärde Grön Turism
2013 - 2014

Grangärdebygdens Intresseförening (GBI) beviljades 2013 medel från Leader Bergslagen för ett
1-årigt projekt, Grangärde Grön Turism. Arbetet har utförts av en projektsamordnare anställd på
25%, en styrgrupp samt en extern referensgrupp. Den ekonomiska biten har administrerats av
GBI’s kassör. En viktig samarbetspartner genom hela projektet har varit Svenska Kyrkan Gränge-Säfsnäs församling. Projektet avslutades den 30 juni i år och här följer en sammanfattning
av arbetet.
Bakgrund
I ansökan som gjordes av den dåvarande GBI styrelsen angavs att man långsiktigt ville jobba med
att “öka turismen och de lokala gröna näringarna i Grangärde samt skapa ett hållbart lokalt utvecklingsforum utifrån delaktighet och transparens för medborgarna i bygden” Den röda tråden skulle
vara “Grön Omställning” - alla aktiviteter ska ha ett miljöfokus.
Några av de konkreta delmålen var att bygga ett växthus som en mötesplats för odlingsintresserade, kompetenshöjande aktiviteter samt anordna en skördefest. Emellertid blev projekttiden nedkortad så skördefesten omformades av praktiska skäl istället till en invigningsfest av odlingsområdet “Plätten”, se nedan.
Genomförande
I flera av aktiviteterna har vi samarbetat med studieförbunden ABF och Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska Kyrkan, Disponentparken i Grängesberg, Rikkenstorp samt lokala företag och
föreningar. Intressanta föredragshållare i aktuella ämnen har bjudits in. Kurser, studiebesök och
trivselkvällar har anordnats.
Arbetet har i huvudsak följt fem huvudspår: • Växthus och odlingsområde • Grangärde Bygdeting
• Klimat/Miljö • Cykel/Fiske • Mat och Smak i Grangärdebygden. Det praktiska utförandet har
genomförts med hundratals ideellt nedlagda timmar i de olika arbetsgrupperna - ett fantastiskt jobb!
Här ska jag i korthet redovisa en del av resultatet.
“Plätten”: En aktiv odlingsgrupp har sett till att det bakom Gästis i Grangärde nu finns ett trevligt
odlingsområde med ett vackert växthus, odlingar i pallkragar
samt odlingslotter. Här har Svenska Kyrkan varit en viktig samarbetspartner då området ligger på kyrkans mark. Området har
även en blivande apellund samt en imponerande kompost. Ett
15-tal lotter odlas för närvarande och det finns plats för fler.
Området är till stor del anpassat för funktionshindrade.
Till invigningen den 28 juni kom ca 60 personer trots ett ihållande ösregn.!
Vi har haft flera välbesökta föredrag om odlingsprinciper och
gamla växtsorter samt studiebesök till bland annat Rikkenstorp med odlingar baserade på Permakultur, Gamla Stabergs barockträdgård samt Disponentparken i Grängesberg. En del trivselkvällar
med t. ex. betonggjutning har också anordnats.
Grangärde Bygdeting som startades upp i början av 2000-talet, genomfördes under en dag i augusti 2013. Syftet var att bjuda in till ett forum där man diskuterade aktuella frågor i bygden. Förhandlingarna under själva tingsdagen föregicks av att bybor fått lämna in diskussionsförslag i

särskilt uppsatta lådor runtom i bygden. Totalt lämnades 75 förslag och dessas kunde grupperas till
ett antal huvudteman som boendemiljö, turism och fritidsfrågor, äldrefrågor, barn- och ungdomsfrågor samt infrastruktur. Under dagen arbetade man i grupper och avslutade med en redovisning av
hur arbetets ska föras vidare. Under de kommande månaderna hölls ett antal möten med delredovisningar av tingsfrågorna. Processen med dessa går vidare.
Klimat/Miljö: Förutom frågor om hållbar utveckling jobbade gruppen mycket med solenergi och
frågor om stadsodling och betydelsen för människorna i den urbana miljön. Det fanns en ursprunglig tanke att växthuset vid Plätten skulle ha solceller för uppvärmning, efterhand visade det sig vara
mer komplicerat än vad man trodde och därför lades idén tillfälligt på is. Studiebesök och föredrag
om solenergi och biodling anordnades.
Fiske/Cykel: Här jobbade man med en förstudie för att öka tillgängligheten för fiske genom att
rusta och anpassa några av bryggorna i Grangärde för funktionshindrade. Man kom fram till att det
krävdes rätt stora och arbetskrävande ingrepp på land och nyanskaffning av specialmaterial och säkerhetsutrustning vilket medför en större ekonomisk investering. Sedan tillkommer ansvarsfrågan.
Förhoppningsvis kan GBI fortsätta söka medel för specialanpassade bryggor i framtiden.
Cykelevenemanget “Bysjön Runt” stöttades med medel till att göra skyltar längs rundan.
Mat och Smak i Grangärdebygden: Aktuella frågor har varit t. ex. närodlade livsmedel, att
gynna den lokala handeln, matkvalitet och ekologisk matproduktion. Utifrån deltagarnas önskemål
anordnades kurser i mjölksyrning, tillverkning av Miso samt matlagningskurs för ungdomar i Nyhammars Folkets Hus.
Avslutning
GBI har med projektet skapat en bra grogrund för ett fortsatt arbete i Grangärdebygden kring miljö
och de “gröna” aspekterna. Intresset för lokalt arbete förutsätter att man samtidigt har koll på omvärlden. Från det globala till det lokala kommer vi till ett glokalt förhållningssätt!
En viktig resurs för framgång är att bygga nätverk, både personella men även i sociala medier.
Samverkan med grupper som Omställningsrörelsen, “Kyrka utan Tak”, lokala föreningar och företag har varit mycket värdefulla för projektet.
Odlingsgruppen vid “Plätten” har en egen sida på Facebook - Odla i Gemenskap - där man kan
följa projektet samt finna kontaktuppgifter.
Ett år går så fort - i alla fall med projekt som detta! Jag tackar för allas otroliga insats i arbetet ingen nämnd och ingen glömd!
Avslutningsvis kloka ord från Per Skoog “Nähä, projektet är inte slut - det är nu det börjar”!
Norrbo augusti 2014
Elisabet Olsson

Vi öppnar 3 sept!
Öppet

onsdagar kl 10-18.

Tidsbest. måndag - fredag kl 9 - 18

Berglunds
OPTIK

Gamla vägen 46 - mitt emot hotellet - Grangärde

Tel 0240 - 64 00 80

Marias

BARNENS
GRANGÄRDEDAG

ETT STORT och VARMT TACK

till ALLA engagerade människor och sponsorer
gjorde barnens Grangärdedag den 1 juli
till en så lyckad dag.
Barnens Dag arrangeras av GBI i samarbete
med Gränge-Säfsnäs församling.
Våra sponsorer:
• COOP Nära i Nyhammar och Sunnansjö
• Frisyrkammaren
• Marias Salong och Present
• Grangärde Musteri
• OK/Q8 Grangärde
• ICA Grangärde • Handelsbanken
• Sunnansjö Järn och Bygg
• Stora Enso skog
• Röda Korset i Ludvika
• Grangärde trädgård
• Annonsbladet • Top Fun hoppborgar
• Kultur- och Fritidsförvaltningen i Ludvika
• Gränge-Säfsnäs församling
GRANGÄRDEBYGDEN
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- INFORMATIONSBLADET
FÖR DIG SOM BOR OCH VERKAR
I GRANGÄRDEBYGDEN!

Byrundan hösten 2014

Månad
Distr.tors Manusstopp fre
Augusti
21
8
September
18
5
Oktober
16
3
November
20
7
December
11
28 nov.

Salong & Presentbutik
Det har varit en skön sommar i år. Underbart att vi fått så
mycket sol. Det tar hårt på håret med sol, bad och sommar. Så
nu är det tid för att vårda de sommartorra håren med en
kanonbra hårmask som jag börjat med. Kanske du ska boka
en inpackning i samband med din klippning .. :)
Jag är uppdaterad med sensommarens hårmode och ser fram
emot att få hjälpa dig med håret. Det är det som är tjusningen
med att vara frisör - ingen dag är den andra lik.

Som många av er uppmärksammat, byggs salongen
och butiken ut med närmare 70 kvm. Och bygget
stör INTE verksamheten. Vi har öppet som vanligt.
Det kommer att bli toppen med mer yta. Vi har
varit på stora Formex-mässan och beställt hem
massor av nyheter till butiken så välkommen in
att inspireras av vackra ting önskar Maria och Eva.

Följ oss på ..

MARIASSALONGOCHPRESENTBUTIK

Marias Salong
& Presentbutik

Jag har gesällbrev • Medlem i Frisörföretagarna
Utbildad Hårolog • Hårologis sortiment i butiken
073-077 55 71 • www.mariassalong.se • SUNNANSJÖ

Annonpriser inkl reklamskatt.

Annonsstorlek
1/1 sida sid 1

1/1 sida sista sid
1/1 sida

Ord. pris

Årsab./Föreningar

2.750:-

2.490:-

2.750:-

2.485:-

2.490:-

2.250:-

1/2 sida*
1/2 sida

1.350:1.295:-

1.150:1.195:-

1/4 sida*

775:-

695:-

1/3 sida

1/4 sida

1/6 sida

1/8 sida

1/16 sida

895:-

675:-

475:-

385:-

225:-

795:-

610:-

430:-

345:-

200:-

Anslagstavlan gäller för föreningar och privatpersoner. Annonsen får ej vara kommersiell.
En modul bredd 60 mm, höjd max 35 mm
kostar 80:-, två modiuler 160 kr osv.

Upplaga ca 2.700 ex. Utkommer 10 ggr/år. Annonsbokningar och annonsmaterial skickas till:
Text & Siffror AB, Rotorvägen 17, 771 42 LUDVIKA. Tel. 0240/59 42 50. E-post: byrundan@grangardebygden.se
Ansvarig utgivare: Lennart Norberg. Originalarbete och tryck: Text & Siffror AB
Distribution: Posten ODR

Gå inte över ån
efter vatten (!)
Ring ditt
lokala VVS-företag!

• Försäljning och installation av
värmepumpar, pannor för olja, ved och pellets
samt allt slags VVS- material, t ex blandare,
WC- stolar, tvättställ, duschkabiner mm.
• Nyinstallation, reparation och konvertering av
värmesystem.
• Övriga VVS-arbeten

Ostbutiken Vi t a H u s e t

Två stora nyheter:
Adelöfs berömda senaper
och fantastiska kryddor
från Krydderi Krokus

Självklart finns det möjlighet att provsmaka såväl
senap som ostar

ÖPPETTIDER 2014

Fredagar kl 13-17 • Tel 076/769 12 55
Sortiment och övriga öppettider på facebook.com/ostbutiken

Nittbacksvägen 3 Västansjö i fagra Grangärdebygden

Serva och reparera bilen på ett och samma ställe!

Vi säljer värmepumpar från

Utnyttja ROT-avdraget!

G Andersson Rör AB
ALLT INOM VVS

Ring oss! Tel 070-335 61 65
Lager/Utställning: Gamla vägen 46, Grangärde

Drivlina och chassie • AC-service
4-hjulsinställning • Däckservice
Bilelektronisk diagnostikutrustning
Vi öppnar dörrarna för alla fabrikat!

Ring oss • 0240/64 10 70

Dags att anlita en grävmaskin?
•Mini/Midigrävare med gummilarv
•Hjulburen grävmaskin
•Traktor med lastare, tippvagn,
betesputs mm.
Finns även på internet:

Grävaren.se
070-355 57 02 (Patrik)

Träffa oss på marknad
erna i
Grängesberg och Ko
pparberg!

Kan du tänka dig
Ludvika kommun utan
en levande landsbygd?
Vi kan
det inte!
i Grangärde - Säfsen

DEMODAG
10 sept
kl 10 - 18

Tak och
vibrationsfjädrar
ingår vid köp
av värmepump
på demodagen
Värde
1890:INSTALLERAT OCH KLART!
Vi är proffs på värmepumpar.
Självklart hjälper våra montörer till att välja bästa
placering för din värmepump
när vi installerar.
ÖPPETTIDER: måndag-fredag 9-18

ELVARUHUSET I VÄSTERDALARNA
Björbo • Tel 0241 - 79 32 70

