Grangärdebygdens Intresseförening

GRANGÄRDEBYGDEN
- en utvecklingsbygd inom Ludvika kommun
FÖRETAG - FRITID - FRAMTID

BYRUNDAN
-den lokala tidningen med annonser och information för Grangärdebygden

Nr 2/2015 - Mars • Utgiven av Grangärdebygdens Intresseförening • www.grangardebygden.se
Annonsmaterial till byrundan@grangardebygden.se eller Text & Siffror AB 0240/594250

Renates
Fotvård
- mer än professionell fotvård!
Jag har fotcremer och sköna svensktillverkade
sockor och stödstrumpor till försäljning.

0591-206 17
VÄLKOMNA!

Diplomerad Medicinsk Fotterapeut
Jag finns på Grangärde Vårdcentral

FÄBODHOTELL

Helgbuffé lördag och söndag kl. 12-16
Lunchbuffé måndag-onsdag kl. 11-14
Lördag 28/3 middag och dans med
Elvis 4ever pris 395:- eftersläpp 100:Arrangör: Morhagens Vänner
Påskbord 3/4 - 5/4 kl. 14-18 pris 395:-.
Ring för bordsbest. för den 28/3 och påskbordet
Tel. 0240-915 00

DEMODAG
LUFTVÄRMEPUMPAR

onsdag 25 mars.
Lars-Erik från Fuji
finns i butiken för att
svara på frågor.
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Fuji Electrics NORDIC PREMIUM är byggd för
att klara vår nordiska kyla, med sin kraftfulla
inverter ger den upp till 5,4 kW vid -15°C och
4,5 kW vid -25°C, men klarar utomhustemperaturer ner till -30°C. Ju kallare det är,
desto mer pengar sparar du.
- Var smart och satsa på en plånboksvänlig lösning!
* Priset avser en standardinstallation efter ROT-avdrag.
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TAK- och
VIBRATIONSFJÄDRAR
ingår vid köp av värmepump
under kampanjdagen.
Värde 1.890:-.

Vi bjuder på VÅFFLOR!

ELVARUHUSET I VÄSTERDALARNA
Björbo • Tel 0241 - 79 32 70

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

ANSLAGSTAVLAN
Annonsplats för privatpersoner
och föreningar (ej kommersiellt)

GBI kallar till ÅRSMÖTE
onsdagen den 15 april 2015 kl. 18.00.
Plats: Sockenstugan, Grangärde.
Årsmötesförhandlingar med val av
styrelse, revisorer mm.
Information om föreningens planerade
aktiviteter under kommande verksamhetsår. Föreningen bjuder på kaffe.
Betala din medl.avgift till bg 5674-4634.
Enskild och förening 50:-, familj 100:-,
företag 200:-.

Bortsprungen hund!

GRANGÄRDEBYGDENS
KULTURFÖRENING

kallar till ÅRSMÖTE söndagen den 22 mars kl. 14
i Sockenstugan, Grangärde.

VÄLKOMNA!

SPF Grangärdebygden

24/3 kl. 13.30 Månadsmöte på Solgärde.
Dan Andersson-program med Jörgen Dicander.
30/3 och 13/4 kl. 13.30 Måndagscaféer i föreningslokalen, Sunnansjö
Se även vår hemsida: spf.se/grangardebygden.

Vår svarta riesenschnauzertik, Corinne, försvann från
Vännebo by tisdagen den 10 februari.
Corinne hadde grönt halsband och orange reflexväst
när hon försvann.
Om ni sett henne ring Eine, tel 070/573 20 71 eller
till Polisen, tel 114 14.

Årsmöte

Sunnansjö IK håller årsmöte
torsdag 26 mars kl. 18.00 i Klubbstugan.
Vi bjuder på fika.
VÄLKOMNA hälsar styrelsen!

Nästa nummer av Byrundan distribueras den 18 - 19 april. Manusstopp
torsdag 9 april. Skicka manus till byrundan@grangardebygden.se eller
Text & Siffror AB Rotorvägen 17, 771 42 LUDVIKA. Vill du ha utgivningsplan och prisuppgifter? Skicka ett mail till ovanstående e-postadress.

Finns det någon
ORGANISATION
eller
FÖRENING

som vill överta och ansvara för bryggan vid
Sjömagasinet i Grangärde?
Om inte så kommer bryggan att säljas till högstbjudande. Köparen måste vara medveten om ansvarsbilden om den ska användas av allmänheten.
För mer information ring
Torsten Sundbye, 070-574 11 78, 0240-64 01 20

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
GRANGÄRDEBYGDEN
en utvecklingsbygd inom Ludvika kommun
FÖRETAG - FRITID - FRAMTID

Lördag
18 april kl 10!

Odla i Gemenskap inbjuder till

Nyhammar - Grangärde

Den 1 april kl. 13.00

i Folkets Hus Nyhammar
serveras årets goda

Dessutom visas

PÅSKTALLRIK!

• MODE • STIL • KLÄDER

Anmälan görs till Käthie senast 26/3.
Tel 0240-64 06 59.
Vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet
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VÅRUPPTAKT
PÅ PLÄTTEN!
• Vi planerar årets verksamhet
• Vi städar upp lite i rabatter osv

den 18 april kl. 10.00.

VÄLKOMMEN!

Är du intresserad av en odlingslott eller
pallkrageplats så får du gärna anmäla detta till
fammohlin@live.se eller Eva-Karin 070-607 92 75

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

Vår i luften och skopan i backen!
Dags att ta tag i vårens och
sommarens aktiviteter där det kan
behövas en grävmaskin.
• Mellanstor grävmaskin med gummilarv (8 ton)
• Stor grävmaskin med hjul (14 ton)
• Traktor med lastare, tippvagn, griplastarvagn, betesputs
mm.
• Godkänd för F-skatt, möjlighet till ROT på vissa jobb.

Grävaren.se
070-355 57 02 (Patrik Ludvigsson)

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

Marias

VÄLKOMMEN

Salong & Presentbutik

och vår är
efterlängat!

Tänk att vi kan vara så beroende
av lite fint väder. Nu håller vi
tummarna för en skön vår.

utföres av behörig elektriker.

• Drift/underhåll

Vårens hårmode är här och ni är hjärtligt välkomna in och
titta på mina egna foton från vårens kurser och visningar.
Jag klipper både damer och herrar
Öppet måndag-fredag kl. 10-18, lördagar kl. 11-14.

Välkomna till Sunnansjö!

MARIASSALONGOCHPRESENTBUTIK

Alla elarbeten

• Elinstallationer

Caféet rullar på och nu har
årets kulglass kommit.
Hos oss finner du olika kaffesorter, smörgåsar, ost- & skinktoast,
salami & brieost-toast, korv med mos,
french hotdog, fikabröd, glass, godis mm.

Följ oss på ..

när det gäller elarbeten i
Grangärde-Säfsnäsbygden!

Marias Salong
& Presentbutik

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

av elanläggningar för industri,
företag och lantbruk!

Välkommen till din
lokala elinstallatör!
Sandviksvägen • Sunnansjö
070-509 51 70

Snart är det 15/4
Sista dag för att byta
till sommardäck
med flera kvalitetsfabrikat hittar du hos oss.
Fälgar • Montering • Balansering

DÄCKSERVICE hos

LH Gräv

SUNNANSJÖ • 0240-64 10 55

Snart öppnar jag

Välkommen till oss!
Öppet

min SPA och
RELAXAVDELNING!

En
lugn
stund..

I min lilla stuga låter jag tiden stanna upp en stund
för dig. Här kan du avnjuta sköna och proffesionella hår och spa behandlingar, och jag sätter alltid
gästen i centrum. Koppla av i min relaxavdelning
och låt själen få vila och kroppen slappna av.

Jag kan erbjuda dig olika skönhetsbehandlingar,
Hårvård, Aromaterapi, Ansiktsbehandling, Massage, Hotstone massage, Fotmassage, Bodyscrubb,
Choklad behandling, Färgning bryn och fransar,
Formning av ögonbryn, Fransförlängning, mm.
Besök min hemsida www.maritsharstuga.se
för mer information och priser!

Varmt välkomna
önskar Märit!

Märits Hårstuga

Tuna-Hästberg • Tel 0240-260 30 • 070-648 40 26

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

onsdagar kl 10-17.

Tidsbest. måndag - fredag kl 9 - 18

Berglunds
OPTIK

Gamla vägen 46 - mitt emot hotellet - Grangärde

Tel 0240 - 64 00 80

Bolagsbildarna!

Vi hjälper dig med bolagsbildningar, ändringar av AB,
bildande av ekonomiska och ideella föreningar.

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

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

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

