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Serva och reparera bilen på ett och samma ställe!

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

Ring oss • 0240/64 10 70

Feskarpôjka kommer OnOnss228//1100
till COOP Sunnansjö Onsos5/v 11
onsdagar udda veckor kl. 16.00 - 18.00.
Färska fiskfiléer
och andra
goa grejor.
Hjärtligt välkomna!
Tel 070-752 06 14

INSTALLERAT
OCH
KLART!
Vi är proffs på värmepumpar.
Självklart hjälper våra
montörer till att välja bästa
placering för din värmepump
när vi installerar.

ELVARUHUSET I VÄSTERDALARNA
Björbo • Tel 0241 - 79 32 70

ÖPPETTIDER
måndag - fredag kl. 9-18
lördagar kl. 10 - 14

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.

Välkommen till oss!
Öppet

onsdagar kl 10-18.

Tidsbest. måndag - fredag kl 9 - 18

Berglunds

Du hittar hit genom att ta dig till torget i Nyhammar.
e-post: tj@tjdata.se www.tjdata.se

OPTIK

Gamla vägen 46 - mitt emot hotellet - Grangärde

Tel 0240 - 64 00 80

Text & Siffror AB
Redovisning • Löner • Administration • Tryck
Bolagsbildningar • Lagerbolag • Föreningsservice

• Bolagsbildningar! • Lagerbolag!
Nu utökar vi vår verksamhet med
bolagsbildningar och lagerbolag.
Hos oss får du även hjälp med
Löpande bokföring • Fakturering • Reskontrahantering
Lönehantering • Skatter • Bokslut • Deklaration mm
• Föreningsservice • Medlemshantering • Tryck
Rotorvägen 17 • Ludvika • 0240/59 42 50

ANSLAGSTAVLAN
Annonsplats för privatpersoner
och föreningar (ej kommersiellt)

SPF Grangärdebygden

28/10 och 25/11 kl. 13.30
Månadsmöten på Solgärde Sunnansjö
20/10, 3/11 och 17/11 kl. 13.30
Måndagscaféer i klubbstugan, Sunnansjö
Hemsida: spf.se/grangardebygden.

KLARAR DU 72 TIMMAR UTAN EL?

Ann-Kristin Herrman från Civilförsvarsförbundet föreläser under 1 timme om hur
man mentalt och praktiskt kan förbereda sig för att klara vardagen om det t. ex.
blir ett längre strömavbrott

TISDAGEN den 18 NOVEMBER kl. 17 - 18 eller kl. 19 - 20.
Plats: Grengehuset på Grangärde torg.
Kostnadsfritt, men du måste anmäla dig i förväg till 0240/640018 eller
e-post kontoret@grengehuset.se
Arrangör: Nätverket GÄRDA och Grengehuset

Nästa nummer av Byrundan distribueras den 20 nov. Manusstopp den 7 nov.
Julnumret distribueras den 11 december. Manustopp OBS 28 november.
Skicka in ditt annonsmaterial via e-post byrundan@grangardebygden.se eller
brev till Text & Siffror AB Rotorvägen 17, 771 42 Ludvika. Eller ring 0240/59 42 50

GBI

Grangärdebygdens Intresseförening

kallar till ÅRSMÖTE

torsdagen den 23 oktober kl. 18.00. Plats: Sockenstugan Grangärde
• Sedvanliga årsmötesförhandlingar
• Föreningen bjuder på kaffe
Välkomna - gör din röst hörd, påverka vårt framtida arbete!

UTÖKADE ÖPPETTIDER
Fr o m måndag 27 oktober

ALLA DAGAR
Grangärde torg
0240-64 00 02

Minusgrader!
• Snö och is!
Vintern är på väg
•

Hög tid att byta
till VINTERDÄCK!
med flera kvalitetsfabrikat hittar du hos oss.
Fälgar • Montering • Balansering

DÄCKSERVICE hos

LH Gräv

SUNNANSJÖ • 0240-64 10 55

9-20
Vi finns på
ICA Nära Grangärde
Nästa nummer av Byrundan
distribueras torsdag 20 november.
Manusstopp den 7 november.
Annonsbokning byrundan@grangardebygden.se
eller via post till
Text & Siffror AB Rotorvägen 17, 771 42 Ludvika
Tel 0240-59 42 50

Marias

Salong & Presentbutik

Bygget av nya lokalen går som
planerat och vi kommer att ha

INVIGNING lördagen
den 22 november!

Då är det jul i Sunnansjö och ni
är varmt välkomna in till oss och
se hur allt blev.

Ring oss gärna och boka tid för ditt hår och glöm framför allt
inte att boka en tid till jul för ditt hår. Det är många som vill
bli fina tills tomten kommer!

Elinstallationer
All typ av elarbete utföres
av behörig elektriker.
Sandviksvägen
Sunnansjö
Välkommen! 070-509 51 70

I butiken finns massor av vackra saker, julen börjar
så smått komma igång. Visst känns det lite tidigt,
men verkligheten är att det bara är fem veckor till
1:a advent! Tiden går fort när man har roligt :)
Välkomna till oss i Sunnansjö
hälsar 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

Ostprovning i Vi t a H u s e t
Vi tar emot grupper om 6-8 personer
per gång. Vi smakar av och talar om
ett 20-tal olika ostar.
Priset är 95 kr/person.
Ostprovningen är en välkommen
present till “den som har allt”.

Den lilla salongen med det STORA
intresset för HÅR!

HÖSTERBJUDANDE!
:-)

Säg Cheese

Märits Hårstuga

ÖPPETTIDER 2014

Torsdagar kl 17 - 19 • Fredagar kl 13 - 17
Tel 076/769 12 55
Sortiment och övriga öppettider på facebook.com/ostbutiken

Nittbacksvägen 3 Västansjö i fagra Grangärdebygden

PAKETPRIS
på 4-stegs behandling.
Bra för slitna, livlösa, frissiga
och kemiskt behandlade hår.
Ger ditt hår nytt liv och glans.
I paketet ingår salongsbehandling
+ produkter för fortsatt behandling
i hemmet.

Pris 800:(Ord. pris 990:-)
Tuna-Hästberg • Tel 0240-260 30 • 070-648 40 26

Välkommen hälsar Märit - din Frisör/Hårolog/Specialist på orten

Besök min hemsida www.maritsharstuga.se

Gå inte över ån
efter vatten (!)

Dags för höstmys!

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
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

med doftljus från
YANKEE CANDLES
- originalet från 1969.
• Olika storlekar • Lång brinntid
• Nya dofter

FRISYRKAMMAREN
Välkommen in till

Hårvård & Presentbutik

Möbergsvägen 1 • Nyhammar. Tel 0240/64 10 03
www.frisyrkammaren.se

