- den lokala tidningen med annonser och
information för Grangärdebygden!
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Nr 3/2016 - April • Utgiven av Grangärdebygdens Intresseförening • www.grangardebygden.se
Annonsmaterial till byrundan@grangardebygden.se eller Text & Siffror AB 0240/594250

VÄLKOMMEN att provsmaka i ostarnas smakrika värld!

Svenska lagrade
kvalitetsostar
och de bästa ostarna
från övriga Europa

Ostbutiken Vi t a H u s e t

Tel 0240 - 64 00 80

ÖPPETTIDER 2016

Gamla vägen 46 - mitt emot hotellet - Grangärde

Torsdagar kl. 16 - 18 • Fredagar kl. 13 - 17.

onsdagar kl 10-17.

Tidsbest. måndag - fredag kl 9 - 18

Nittbacksvägen 3 Västansjö i fagra Grangärdebygden

Öppet

Sortiment och avvikande öppettider på facebook.com/ostbutiken

Välkommen till oss!

ÖPPET ALLA DAGAR!
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Priserna gäller 21 april - 1 maj 2016
Välkommen till Din COOP Nära butik i Nyhammar och Sunnansjö!
Vi finns för dig - ÖPPET ALLA DAGAR
NYHAMMAR - Tel. 010/741 22 83 • SUNNANSJÖ - Tel. 010/741 23 12

Nyhammars-Saxhyttans
Jaktskytteklubb
kallar till

ÅRSMÖTE onsdag 27/4 -16
kl. 18.00 vid jaktskyttebanan.
Vi bjuder på kaffe.
Varmt välkomna hälsar
Styrelsen

informerar!

BETESDJUR I GRANGÄRDEBYGDEN

Vi har viljan, kunskapen och drivkraften. Vi har de fysiska
förutsättningarna, åkrar, ängar, hagar och ladugårdar. Ska
vi då inte kunna tillgodose bygdens/kommunens behov av
kött från djur som betar i vår närhet?
Många års enögt fokus på lägsta kostnad har fört oss på
farliga vägar. Antibiotikastint importkött av tvivelaktig
kvalitet från jättelika djurfabriker med allt vad därtill hör,
utgör en alltför stor del av den svenska köttkonsumtionen.
Handelsavtal som gynnar stordrift och missgynnar småskalighet försvårar för kommuner och andra att göra lokalt
fördelaktiga val vad gäller miljö, kvalitet och ekonomi.
GBI vill, i linje med den verksamhetsplan som fastställts,
kraftfullt verka för en bättre ordning. Sedan ett år tillbaka
förbereder vi, i nära samarbete med kommunen, för
betande djur i Grangärdebygden.
Mål och inriktning
•att, i första hand, förse kommunala institutioner med
kött från egen uppfödning
•att slå vakt om ett öppet landskap med rik biologisk
mångfald
•att i verksamheten integrera nyanlända och personer
som står utanför den traditionella arbetsmarknaden
I dagsläget arbetar en nyutbildad agronom från bygden
tillsammans med kommunal personal med projektet. Uppstart, med leasde kor, är planerad till sommaren på område N Bysjön där kommunen är dominerande markägare.
I planen ingår också att återställa betesmark mot sjön, vilket nu är skogbevuxen. Storspoven, lärkan och samtliga
markägare har ställt sig mycket positiva.
Vinterförvaring av djuren
Alt. 1 Befintliga ladugårdar (samtal pågår)
Alt. 2 Nybyggnation enkel “ligghall”
Med anledning av den akuta flyktingsituationen har projektet i ett relativt sent skede aktualiserats som lämpligt i
integrationsarbetet med asylsökande och personer med uppehållstillstånd. Som följd därav har projektet av L-a kommun tilldelats 940 000 kr av statliga “integrationsmedel”.
Goda möjligheter till andra typer av statliga bidrag finns.
Trots att en del frågetecken återstår att reda ut i detta projekt tycker vi i GBI´s styrelse att det är viktigt att informera om våra planer och hur långt vi kommit.
Tyvärr kan varken GBI eller L-a kommun ta åt sig äran av

ANSLAGSTAVLAN
Annonsplats för privatpersoner och föreningar (ej kommersiellt)

SPF Seniorerna Grangärdebygden

26/4 kl. 13.30 Månadsmöte. Varför är choklad så viktigt? Solgärde Sunnansjö
2/5 kl. 13.30 Studiebesök i växthusen på Tallmo Trädgård. Medtag eget fika!
11/5 kl. 09.00 Städdag på Hembygdsgården
16/5 kl. 09.00 Gökotta med Pelle Skoog och Gunnar Unge. Medtag eget fika!
Se hemsidan spf.se/grangardebygen

Botåkers samfällighetsförening kallar till årsstämma i Sunnansjö IK´s

klubblokal vid fotbollsplanen i Sunnansjö torsdagen den 28 april kl 19.00.
Det gäller vägen Sunnansjö-Forstäppan-Loforsen-Botnäset. Ev frågor rin Tord,
tel. 914 22. Välkomna hälsar styrelsen.
VARMT TACK för symaskinen som en snäll dam skänkte till oss i Grengehuset. Släng

inte - ge eller sälj billigt till oss! Grengehuset driver integrationsprojekt för nyanlända
praktikanter som har arbetsintegrerad språkträning hos oss. Flera av dem är duktiga hantverkare och vill visa vad de kan. Vi är därför i behov att komplettera med verktyg av olika
slag. Tvingar, spett, yxa, sågar, spadar, handverktyg, bänkslipmaskin, fungerande gräsklippare mm Har ni gamla trädgårdsmöbler i trä eller metall är vi också intresserade.
Skulle det mot förmodan stå en skinnsymaskin någonstans så vore det toppen, även damoch herrcyklar. Det mesta är av intresse! Vi kan hämta efter ök. Hör av er på 64 00 18 prata med Affe.

NORHYTTANS BYALAG

Valborgsmässofirande på Hyttbacken. Brasan tänds i
samband med körens ankomst kl. 20.30.
Fyrverkeri • Korvförsäljning • Välkomna!

VÄLKOMMEN

när det gäller elarbeten i
Grangärde-Säfsnäsbygden!

Alla elarbeten

utföres av behörig elektriker.

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

Dags för ny
luftvärmepump?

Kontakta mig - jag säljer flera fabrikat.

Sandviksvägen • Sunnansjö
070-509 51 70
att vara först med “egna” betesdjur. Liknande satsningar är
redan på gång i många kommuner. I Dalarna t. ex. Mora,
Orsa, Rättvik, Borlänge och i viss mån Smedjebacken.
Vi kan också!
Den 27 april tas det politiska beslutet om projektets framtid. Hur vill du att ditt parti ska rösta? Vad gör du för att få
det så?
Styrelsen för GBI
Välkommen att höra av dig med synpunkter på GBI´s
arbete!

VÅRERBJUDANDE
till alla som bokar tid för
färg/sling+klippning
mellan 21/4 - 12/5 2016!
Jag bjuder på

FÄRG och
PLOCK
av
ögonbrynen
(Värde 350:-)

FRISYRKAMMAREN
Välkommen till Maria Sivelind
Hårvård & Presentbutik

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

LAMMRACE
på våra gårdar

pingstdagen 15 maj kl 11-15!
Kom och klappa våra gulliga lamm
i Grängesberg • Saxdalen
Abborberg • Ställberget och
Storslätten.

TÄVLING
för
barnen!
Rita
ett
får

• Lotteri
• Servering
• Försäljning

VÅRA MEDARRANGÖRER:
Wessmanbygden

Fågelvandring
vid Bysjön

med Pelle Skog
lördag 14 maj kl. 06.00.
Samling OK Grangärde.
Avslut Norrbo Folkets Hus
VÄLKOMNA!

Slutet luftsystem. Cinderella finns nu i 3 utföranden

Vi ses på

a 23- 24 april
Borlänge hus/hem-mäss
iks marknad 6-8 maj
ttv
Rä
•
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Norbergs marknad

Vad sägs om bensinrabatt, bonus på alla kortinköp och
reseförsäkring med avbeställningsskydd?

Grangärde • Tel. 0240-66 78 40

VÅR-YRA!

Massor av
VÅRYREERBJUDANDEN

Fredag 6 maj kl. 09.00 - 18.00

Sandra från

under dagen!

Ostbutiken VITA HUSET
från
Västansjö är här under dagen!

är här och demonstrerar

ÅNGUGN och bjuder på
NYBAKADE SCONES
BRÖDFÖRSÄLJNING

BARNTÄVLING!

10% rabatt
på Sunwinds
fritidshusprodukter
(Gäller på ord. pris)

12!
Klass 5 är här från kl.
ÖPPETTIDER
måndag - fredag kl. 9-18
Lördagar 10 - 14.

ELVARUHUSET I VÄSTERDALARNA
Björbo • Tel 0241 - 79 32 70

