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

Grangärdebygdens Intresseförening

BYRUNDAN
-den lokala tidningen med annonser och information för Grangärdebygden

Nr 3/2015 - April • Utgiven av Grangärdebygdens Intresseförening • www.grangardebygden.se
Annonsmaterial till byrundan@grangardebygden.se eller Text & Siffror AB 0240/594250

Välkommen till oss!
Öppet

onsdagar kl 10-17.

Tidsbest. måndag - fredag kl 9 - 18

Berglunds
OPTIK

Gamla vägen 46 - mitt emot hotellet - Grangärde

Tel 0240 - 64 00 80

VI KAN
LAGA HÅR!
GÅR DET ATT LAGA ETT HÅR?
För första gången är svaret på den frågan JA!
Olaplex lagar och multiplicerar bindningarna
i håret med hjälp av en patenterad molekyl.
Olaplex ökar frisörens valmöjlighet gällande
färgförändringar samtidigt som kvaliteten
på kundernas hår ökar dramatiskt.
Vill du veta mer om behandlingen? Ring oss!
Besök min hemsida www.maritsharstuga.se

Märits Hårstuga

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

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

FRISYRKAMMAREN
Välkommen till Maria Sivelind
Hårvård & Presentbutik

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

Annonsplats för privatpersoner
och föreningar (ej kommersiellt)

ELEVUTSTÄLLNING
i fönstren hos Grengehuset vecka 17
från vårens tovningskurs hos
TovaTant Linda Blaauw

Nästa nummer av Byrundan
distribueras i maj. Vi återkommer med distributionsdatum och manusstopp.
Fr o m nästa utgivning återgår vi till tidigare distributionskanal och -område
inklusive Freriksberg.
Redaktionen

ANSLAGSTAVLAN

Den 30 april är ni välkomna
att fira in våren tillsammans med oss
i Norhyttan. Brasan tänds vid Hyttbaken ca
20.30 och Grangärde Hembygdskör
sjunger in våren. Servering och lotteri.
Norhyttans Byalag

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

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

Nyhammar - Grangärde

Gökotta vid Flogen den 26 maj!

PRO Nyhammar-Grangärde anordnar den sedvanliga
gökottan kl. 07.00. Medtag fika - vi bjuder på korv.
Vi hoppas på en skön och fin morgon med ev.
underhållning. Samling vid Nyhammars torg kl 06.45
för den som inte hittar.
Den 21 maj kommer Lotta Daun Mässing till
Nyhammars Folkets Hus och informerar om
biståndsbedömning. Vi bjuder på jubileumsbakelse.
Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna!
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GBI - Grangärdebygdens Intresseförening
arbetar för utveckling och framtid i Grangärdebygden.
Det gäller dig - det gäller dina barn - dina barnbarn
vänner och bekanta!
BLI MEDLEM - STÖD GBI I ARBETET
FÖR EN FORTSATT POSITIV UTVECKLING
AV GRANGÄRDEBYGDEN!
Betala din medl.avgift till bg 5674-4634.
Enskild och förening 50:-, familj 100:-,
företag 200:-.

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

LAMMRACE
Nu satsar vi på

Den 14 maj Kristi Himmelfärdsdag
kan ni klappa våra får i
Grängesberg, Saxdalen, Sunnansjö.
Abborrberg och Storslätten.
Läs mer på www.farfolket.se

Nu är det dags ...

Ont i
rygg,
nacke?

Anitas Massage

Klassisk massage • Anita Vikström • Dipl. massör

Tel 070-246 20 47, 0240-64 04 30

Välkommen till Gärdsvedsvägen 26, Grangärde (ny adress)

att nominera kandidater till
“Stipendium till minne av
Bo Nordbäck”.

Förslag skall lämnas skriftligen till
Sunnansjö Byalags kansli
tillsammans med motivering
eller skickas till sunnansjo@hotmail.com
senast den 25 maj.

Läs gärna på hemsidan www.sunnansjobygden.se
för gällande regler.
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VI SOM BOR UTANFÖR LUDVIKA TÄTORT
BEHÖVER OCKSÅ FIBER!!

Vi vill att alla som är intresserade av att få fiber och
som bor på landsbygden (alltså utanför Ludvika tätort),
kommer till våra informationsmöten.
GBI planerar för att under den närmaste tiden kunna
presentera ett förslag som berör dig. Redan nu vet vi
att vår uppgift är att ge dig information som belyser
fiberfrågans ekonomiska och tekniska förutsättningar.
Därför inbjuder vi dig redan nu så att du kan planera in
att närvara vid något av våra informationstillfällen:
i Saxdalens Folkets Hus den 18 maj kl. 19.00
i Sockenstugan Grangärde den 19 maj kl. 18.00
(Observera klocktiderna)
Vi kommer att förbereda oss för att kunna lägga
fram ett förslag som ger dig svar på många av de
frågor som vi tror att du har.
Kontakta gärna Bo Fremén (bofremen@live.se),
Egon Jonsson (egon.jonsson@bredberget.se), Ari
Heinonen (ari@lgit.se) eller Joost van der Maarel
(joostopulus@gmail.com)

VÄLKOMNA!

Arrangör: GBI - Grangärdebygdens Intresseförening

VI SES PÅ
Norbergs Marknad 25
-26 april
Rättviks Marknad 1-3
maj
Våryran Sunnansjö 16
maj

Vännebo Småföretagarkonsult AB
- mer än “bara” redovisning
Funderar du på att starta eget men vet inte riktigt hur du ska göra?
Behöver du ett “bollplank” för att diskutera ditt företags utveckling?
Har du planer på att ta in en extern styrelseledamot?
Tycker du det är krångligt med alla regler runt företagandet?
Vill du slippa ägna dig åt ekonomin och koncentrera dig på det du är bäst på?
Med 25 års erfarenhet av eget företagande kan jag hjälpa dig med det mesta!
Personlig, konfidentiell rådgivning till humana priser!
Kontakta Larsa Sellman på 070-215 90 14 eller e-post lars@spectrochrom.se
för en kostnadsfri förutsättningslös diskussion!

Digitaltryckeriet!

Visitkort - kuvert - menyer - reklam mm i 4-färg

Specialtryck på olika material (glas,trä, acryl, gla mm) - även rundtryck

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

Skyltar
me d
blindskrift!

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

Marias

Salong & Presentbutik

Marias
Nostalgiträffar
Hyttvägen 26 • SUNNANSJÖ

Lördagar jämna veckor kl 11-16 hela
sommaren med start 2 maj

Alla

fordon och
intresserade är
välkomna!

50-tals café - Toast - Korv

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

VÄLKOMMEN

när det gäller elarbeten i
Grangärde-Säfsnäsbygden!

Alla elarbeten

utföres av behörig elektriker.

• Elinstallationer
• Drift/underhåll
av elanläggningar för industri,
företag och lantbruk!

Välkommen till din
lokala elinstallatör!

Presenter • Inredning • Frisör

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

Sandviksvägen • Sunnansjö
070-509 51 70

