Grangärdebygdens Intresseförening

BYRUNDAN
-den lokala tidningen med annonser och information för Grangärdebygden

Kamratcirkel

Nr 1/2015 - Februari • Utgiven av Grangärdebygdens Intresseförening • www.grangardebygden.se
Annonsmaterial till byrundan@grangardebygden.se eller Text & Siffror AB 0240/594250

- skrivande

Grangärdebygdens Kulturförening
planerar att starta en kamratcirkel
där vi skriver om sådant som är av
intresse för oss.

Är Du intresserad att delta så hör av dig
till Berit, tel. 0240-915 85
eller Helena, tel. 076-822 21 73.

Välkommen till oss!
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

Salong & Presentbutik

Nu har vi kommit en bit
in på år 2015!

Vi hoppas på ett soligt och
glatt år. Nyheterna från
Formexmässan börjar trilla in
i butiken som är välfylld med
inredningsartiklar och
vackra gåvor.

Marias

Välkomna till

Salong & Presentbutik

i Sunnansjö

torsdagen den 26 februari 2015
kl. 14.00 - 18.00.

GLÖM INTE att vi har café och grill! Hos oss finns
varma smörgåsar, toast, korv med mos, munkar kaffe och
andra godbitar samt dagstidningar att läsa när du fikar.
Vårens mode är på gång och jag uppdaterar mig som
vanligt med visningar och kurser för att kunna ge dig
tips och idéer för ditt hår.
Välkommen att boka tid alla Damer och Herrar :)
Obs! Kenneth Pettersson signerar sin nya bok om Tjabo
hos oss den 26 febr kl. 14-18.

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

Nyhammars-Saxhyttans
Jaktskytteklubb
kallar till

ÅRSMÖTE torsdag 19 mars
kl. 18.30 vid jaktskyttebanan.
Vi bjuder på kaffe.
Varmt välkomna hälsar
Styrelsen

ANSLAGSTAVLAN
Annonsplats för privatpersoner
och föreningar (ej kommersiellt)

SPF Grangärdebygden

24/2 kl. 13.30 Årsmöte på Solgärde
13/3 kl. 12.00 Studiebesök på Må Bättre + lunch
på Piren. Anmälan tel, 913 64.
24/3 kl. 13.30 Månadsmöte på Solgärde med
Dan Andersson-program.
2/3 och 16/3 kl. 13.30 Måndagscaféer i lokalen,
Sunnansjö
Se även vår hemsida: spf.se/grangardebygden.

Nyhammar - Grangärde

Mötesprogram våren 2015

19 mars ÅRSMÖTE Kulturskolan (gamla musikskolan)
1 apr
21 maj

PÅSKFEST kl. 13.00 Mode stil och kläder
Medlemsmöte
Biståndsbedömning Lotta Daun Mässing
26 maj
Gökotta vid Flogen kl. 07.00
Ta med fika. Grillning.
Alla möten är i Nyhammars Folkets Hus om inte annat anges.

PRENUMERERA!

Svenska för invandrargänget
i Grangärde
tackar

ICA-Anders med personal

för sponsring av julklappar, frukt, godis mm
till julfesten i Sockenstugan.
Varmt tack även till Anette för det smakfullt
dukade go’fikabordet!
Svenskundervisningen fortsätter i Sockenstugan
måndagar kl. 11 - 12.

Annonsera på “Anslagstavlan”

Privatpersoner och föreningar som vill informera,
framföra tack, söka efter saker, kalla till möten.
Boka på anslagstavlan@grangardebygden.se

på PRO’s Trippelskrap genom vår förening
- det gynnar vår ekonomi

Botåkers samfällighetsförening

kallar till årsstämma i Sunnansjö IK’s klubblokal
vid fotbollsplanen i Sunnansjö
onsdagen den 18 mars kl. 19.00.
Det gäller vägen Sunnansjö - Forstäppan - Loforsen Botnäset. Ev. frågor - ring Tord tel. 914 22.
Välkomna!! Styrelsen

I samband med Luciafirandet i
Saxhyttans Bystuga den 14 dec 2014
riktar vi ett varmt tack till
• ICA Grangärde
• Sunnansjö Järnhandel
• Blomsterhandeln i Grangärde
från Saxhyttans Bystugeförening

Nästa nummer av Byrundan distribueras den 21 mars. Vi vill ha manus till oss senast den 12 mars. Vi skickar korrektur för godkännande senast måndag 16 mars.
Vill du ha utgivningsplan och priser - maila oss så skickar vi dig aktuell information.
Byrundan kan även läsas på Facebook. Gå in på Facebook och sök Grangärdebygdens Intresseförening - gå sedan till filer.

GRANGÄRDEBYGDEN
en utvecklingsbygd inom Ludvika kommun
FÖRETAG - FRITID - FRAMTID

Vårkänslorna är på väg och därmed odlarlusten!?
Odlingsområdet “Plätten” ligger bakom Gästis i Grangärde. Svenska kyrkan har upplåtit marken och är en god samarbetspartner till odlargänget.
Alla som så önskar är mycket välkomna att vistas på Plätten och njuta av friden, lugnet
och gemenskapen. Skönt att bara sitta där en stund eller snygga upp i rabatterna!
Vi kommer att anordna träffar, föredrag och kanske någon studieresa med start
framåt våren.

Odla I Gemenskap erbjuder inför säsongen 2015
odlingslotter vid “Plätten” i Grangärde.

En odlingslott är ungefär 3x3 m. Jorden är bördig lerig mo. Om man
vill ha lite mindre odling så erbjuder vi även odlingskragar som man
själv kan fylla med det odlingsmaterial som man önskar.
Som “prova-på” är det kostnadsfritt första året man odlar vid Plätten.
För de som tidigare haft odlingslott tänker vi oss ta en avgift på 150 kr
som oavkortat går till uppbyggnad och förbättringar vid Plätten.
I konceptet ingår att man har tillgång till samt gemensamt ansvar
över växthuset, redskap, allmänna odlingsytor, komposten, naturgödsel mm.
Intresserad av odlingslott? Ringa Eva-Karin Brogren tel. 0240/641163
eller maila till fammohlin@live.se.

FOTOUTSTÄLLNING
Nyhem • Nyhammar

lördag 7 mars och
söndag 8 mars 2015
kl. 14.00 - 18.00.
• Foton från Grangärdebygden
• Fotogissning
• Kaffe

!
VÄLKOMNA

Arrangörer:
Grangärdebygdens Fotoklubb och

Ekonomitjänster för privatpersoner, företag
och organisationer.
Digitaltryck: visitkort, kuvert, reklam, promotion

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

Rotorvägen 17 • Ludvika • Tel vxl 0240/59 42 50

Hörkens
Bygdedansare

Nyhammar - Grangärde

kallar till

ÅRSMÖTE
torsdag 19 mars

kl. 14.00 i Folkets Hus, Nyhammar. Kulturskola
n
• Årsmötesförhandlingar enl stadgar underhåller!
• Vi bjuder på kaffe med tilltugg
• Alla gamla och nya medlemmar hälsas välkomna!
Styrelsen

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

GRANGÄRDEBYGDEN
en utvecklingsbygd inom Ludvika kommun
FÖRETAG - FRITID - FRAMTID

inbjuder till

inbjuder till kortkurs i gammaldans VILL DU HA FIBER? BOR DU UTANFÖR

KORTKURS I
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Anmälan,
senast 11/3

kl. 18.00 för att diskutera fram en gemensam strategi.
Ställ gärna frågor till Bo Fremén (bofremen@live.se),
Egon Jonsson (egon.jonsson@bredberget.se), Ari
Heinonen (ari@lgit.se) eller Joost van der Maarel
(joostopulus@gmail.com)
Vi finns nu på Facebook.
Bli gärna medlem i vår grupp
(Grangärdebygdens Intresseförening)
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Stor
REA
50%
på massor av varor!
*Kläder
*Inredning
*Doftljus
*Smycken
FRISYRKAMMAREN
Välkommen till Maria Sivelind
Hårvård & Presentbutik

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

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

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

KAMPANJEN
gäller till och med
2015-03-15.

ELVARUHUSET I VÄSTERDALARNA
Björbo • Tel 0241 - 79 32 70

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

