GRANGÄRDEBYGDEN
en utvecklingsbygd inom Ludvika kommun
FÖRETAG - FRITID - FRAMTID

Grangärdebygdens Intresseförening

BYRUNDAN
-den lokala tidningen med annonser och information för Grangärdebygden

Nr 7/2014 - September • Utgiven av Grangärdebygdens Intresseförening • www.grangardebygden.se
Annonsmaterial till byrundan@grangardebygden.se eller Text & Siffror AB 0240/594250

Elinstallationer
All typ av elarbete utföres
av behörig elektriker.

Snart kommer kylan!

KAMPANJER

PUMPAR
PÅ LUFTVÄRME

N IN!
VÄLKOMME

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”.

Säg Cheese

:-)

Sandviksvägen
Sunnansjö
Välkommen! 070-509 51 70

Ostprovning i Vi t a H u s e t

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

ÄLGJAKTSEXTRA
o
LAFAYETTE jaktradi Pris från

2295: -

Micro 5 .................................................
l jaktradio
Vi har även tillbehör til
....................

KÖTTKVARN

Bosch MFW1501
................
..........................................
Ord. pris 1190:- ............................

Fråga
Experten
Lars-Erik
oss om
från
Fuji
värmekör
demo
pumpar
kl 10–17

VI BJUDER
PÅ skyddstak
anti-vibrationsfjädrar.
Värde 1.890:Värmepump
- ensamt
ekonomisk
värmekälla!
Jämn temperatur i ditt hus – sommar som vinter

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

890:-

3995:-

R har kommit!
Höstens FRYSBOXAHM
3111
W
t.ex. Frysbox Whirlpool
.........
..........................................
311 liter .................................................

OBS! Begränsat antal

sommar

Airmove 2.0
för två -och treplanshus

TYST

Airmove 2.0

en smar
undertr

ENERGIEFFEKTIV

3.998:-

ÖPPETTIDER: måndag-fredag 9-18
lördagar 10 - 14

spara upp till 40% på din braskamin och luftvär mepump

-avdrag)

Brädgårdsgatan 23
Söderhamn • 0270-185 10

ELVARUHUSET I VÄSTERDALARNA
Björbo • Tel 0241 - 79 32 70

GBI

ANSLAGSTAVLAN

Grangärdebygdens Intresseförening

Annonsplats för privatpersoner
och föreningar (ej kommersiellt)

SPF Grangärdebygden

30/9 kl. 13.30 Månadsmöte Solgärde Sunnansjö
1/10 heldag Jubileumsresa till Mora
17/10 kl 13.00 Lunch på Gästis
Varannan måndag café i Klubbstugan, Sunnansjö
Hemsida: spf.se/grangardebygden.

Stort tack

till alla som hjälpt till vid vårt 30-års Jubileum!
Ett särskilt tack till Tallmogårdens Trädgård,
COOP Sunnansjö och Marias Salong.
SPF Grangärdebygden

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!

Nyhammar - Grangärde

MEDLEMSMÖTE
torsdagen den 25 september kl. 14.00
i Nyhammars Folkets Hus.
• Information från Apoteket Kronan om
mediciner och dess verkan
• Presentation om höstens cirklar
• Sedvanliga mötesförhandlingar
• Kaffe med tilltugg
VÄLKOMMEN hälsar styrelsen.

OBS! Ändrat distributionsdatum
i oktober för Byrundan.
Distribution kommer att ske den 23 oktober.
Manus senast den 14 oktober till
byrundan@grangardebygden.se eller
Text & Siffror Rotorvägen 17 771 42 Ludvika

MARKNADSGENERAL
sökes till julmarknaden.
Ring Eva-Karin Brogren 070/607 92 75

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

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

Vi har utökat personalstyrkan!
Numera träffar du även Karin Wistrand på vårt kontor.
Hon arbetar med ekonomi för föreningar och företag.
Hos oss får du hjälp med
Löpande bokföring • Fakturering • Reskontrahantering
Lönehantering • Skatter • Bokslut • Deklaration mm
• Föreningsservice • Medlemshantering • Tryck
Rotorvägen 17 • Ludvika • 0240/59 42 50

Lägenhet i Grangärde
Centralt i Grangärde uthyres lägenhet
om 3 rum och kök, ca 75 kvm.
Belägen på Gamla vägen 29C, 1 trappa.
Hyra 4.500 kr/mån inkl. uppvärmning
och VA, parkering, sjönära stor tomt.
För mer information och intresseanmälan
kontakta Katarina Rogeman, 070/328 71 77

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

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
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

Gammeldags Julmarknad
på Hembygdsgården i Sunnansjö

lördag 22 nov.
kl. 11 - 16.
Välkommen att
boka bord!

Ring Marianne Jönsson,
tel 0240/914 22.
Grangärde Hembygdsförening

ÖPPET
HUS
på Nyhammars
brandstation
28/9 kl 14 - 17.
Vi visar stationen och vårt nya
utryckningsfordon.
Barnen får prova vår skogsbrandspruta.
Den som vill får göra fys-provet.
Kaffe, kall dryck och korv
finns att köpa.

VÄLKOMMEN!

Möt den härliga hösten på

sköna fötter

0591-206 17
TIDSBOKNING på tel

Välkomna till

Renates Fotvård

Diplomerad Medicinsk Fotterapeut
Jag finns på Grangärde Vårdcentral

Välkommen till oss!
Öppet

onsdagar kl 10-18.

Tidsbest. måndag - fredag kl 9 - 18

VI SES PÅ
Kopparbergs Marknad
27-28 sept
Boidé-mässan Borläng
e 27 sept
Rättviks Marknad 3-5
okt

Berglunds
OPTIK

Gamla vägen 46 - mitt emot hotellet - Grangärde

Tel 0240 - 64 00 80

Marias

Salong & Presentbutik

Fredagar 11-17
Lördagar 11-17

Nu byggs det för fullt hos oss i Sunnansjö. Utvändigt är det i princip
klart. Hela lokalen kommer att bli större, det ger mer present- och inredningsyta. Det ger även plats för att kunna servera våra kunder
korv, toast och smörgåsar, fika mm. Givetvis är all planering
runt detta i “samspel” med kommunens livsmedelsinspektör. Så allt går rätt och riktigt till :).
Planen är att inviga lokalen till julmarknaden i Sunnansjö
i slutet av november.
Då har vi en lokal på närmare 160 kvm i lilla Sunnansjö!
Det är jag både stolt och glad över och vill passa på att ge
Micke min käre man och byggherre ett stort tack! Ingen är som du :)
Tack även till förbipasserande och vänner som gärna ger en stödjande
hand till Micke som skadat sin axel. Axeln är nu opererad och ingen
väntar mer än jag på att det skall läka fint :)

Njut av den vackra hösten och hör av er
om ni vill ha håret fixat.
Jag klipper män, kvinnor och barn.
Och är laddad med höstens nyheter för håret!
Välkomna in önskar
Maria som klipper och Eva som jobbar i butiken!

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

