Torsdag 9 augusti 2018, vecka 32 Nr 26

Utgivare: Motor & Fritid, Bräcke
Riksvägen 1, 843 31 Bräcke

Bräcke Öppet: Månd-lörd 9-20 • Sönd 10-20
Tel. ICA Supermarket 0693-108 00

SVENSKA
TOMATER

HONUNGS
CANTALOUPE
GALIA
PIEL DE SAPO

20:-

Klass 1

/kg

LAXFILÉ

Klass 1,
Spanien

KOTLETTER

Kor

tpri

4pack fryst,
Pasific,
500g.

/st

TORSKFILÉ

30:-

Findus, Fryst
400g.

s

69:-

Max 2 köp/hushåll

Kor

Skivad, m ben
ICA, Sverige

/kg

s

MOZZARELLA
Zeta,
100-125g.

Superkli

pp!

10:/st

3st

79:-

Max 1 köp/hushåll

4990

ITALIENSK

tpri

Max 2 köp/hushåll

425-1150g.

/kg

Max 2 köp/hushåll

/st

GEVALIA

10:-

NER
MELO

PORT SALUT Superklipp
!
Wernerssons,
750g.

4990

Priserna gäller torsdag-söndag v 32 så långt lagret räcker.

/kg

Detta händer i din församling:
Torsdag 9/8
Kl. 10.30		Andakt, Gimsätra
Johannes Tirén

Lördag 11/8
kl. 18.00 Helgmålsbön, Bräcke kyrka 		
Johannes Tirén och Eva-Britt Björklund

Ett stort tack till medarbetare, aktörer ,
ungdomar, sponsorer och artister
som gjorde Rissnaortens Hembygds förenings sommaraktiviteter 2018
till en succé!
Vi tackar även alla Ni 1200 personer som besökte oss på Lillsandsvallen och
Rissnadagarna i Norlbygda! Vi syns på
www.norlbygda.com, gilla/följ oss på
Facebook.com/Rissnaortenshembygdsförening.

Söndag 12/8
kl. 11.00 De äldres dag, Sundsjö kyrka
Johannes Tirén och Eva-Britt Björklund

Torsdag 16/8
Kl. 10.30 Andakt, Gellinergården
Johannes Tirén
Med reservation för ändringar. Se information på
vår Facebook-sida ”Bräcke-Revsunds pastorat”
och på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/bracke-revsund

Rissnaortens HBF, gm Margita Gustafsson,
ordförande.
Beställ fotokalendern
”Njut i Norlbygda, Året runt 2019”
endast 150kr, www.norlbygda.com,
tel 0693-66 22 55, 070-66 83 255
eller bibloteket Berit M 070-543 99 87.

NY RÖRIS PÅ BYN!
0702-667 669 • Bräcke
Ett varmt Tack för
uppvaktningen på min 85 årsdag.
Lennart i Sörviken

LÄGENHET UTHYRES
Centralt i Bräcke
59 kvm, ledig 1/9
Info: Ring 070-59 44 259

Terrängloppet Tjurkuken

Lördag 18 augusti Notåvallen, Albacken kl 11:00

Vem utmanar DU?
Välj mellan 5 km och 10 km samt 2,5 km för barn (gratis födda 2003 eller senare) övriga 100:Föranmälan senast 10/8 via mejl till camilla.olsson11@gmail.com och
inbetalning till konto i Handelsbanken 6363-760 275 238
Anmälan på plats 150:- betalning via swish • Gofika och hamburgare till försäljning

Välkomna hälsar Albackens IF
Arrangemanget sponsras av Rundvirke Skog AB och Motor & Fritid Bräcke

VÄNSTERPARTIET I BRÄCKE KOMMUN KOMMER DE NÄRMSTA 4
ÅREN ATT ARBETA FÖR ATT FÖLJANDE KAN GENOMFÖRAS:
1

Långsiktigt ansvar för kommunens ekonomi. En skral ekonomi begränsar
möjligheterna att utveckla kommunala verksamheter.

2

Fler arbetstillfällen och utveckling av näringslivet och särskilt beakta
ungdomsarbetslösheten.

3

Förbättringar av vägstandarden i hela kommunen.

4

Lyfta fram frågan om förkortad arbetstid främst för kvinnor inom offentlig sektor
med tunga arbeten samt ta tillvara kunskap och erfarenhet.

5

Stötta och skapa förutsättningar för närproducerad mat samt kommunal upphandling av sådan mat till skolor och institutioner.

6

Uppmuntra all energieffektivisering. Vi tror på alternativa energislag för
framtidens energiproduktion.

7

Öka och anpassa personaltätheten i skolor, vård och omsorg.

8

Skapa en valfrihet i boende för äldre. Utveckla trygghetsboende i alla
kommundelar.

9

Försvara och utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv. Detta verkar utvecklande för
alla människor, är förebyggande för ohälsa samt ger högre livskvalitet.

10 Funktionshinder skall inte försvåra livet. Stöd och hjälp skall ges som utjämnar
livsvillkoren.
11 Främlingsfientlighet skall bemötas kraftfullt. Utlandsfödda är en tillgång i
kommunen.
12 En offensiv marknadsföring av hela kommunen .

Var med och skapa
Vi i Centerpartiet har under senaste
mandatperioden verkligen visat att
vi vill ha förändring till det bättre på
många plan och är beredda att
ta det från ord till handling.
Listan som vi presenterar inför
valet till kommunfullmäktige är
baserad på nytänk, kompetens och
erfarenhet. Vi står redo att möta
framtidens utmaningar och att
arbeta för att skapa förändring.
Så vill du ha ett bättre ledarskap
och en hängiven politisk ledning
näringsliv,
som tillsammans med näringsli
föreningar och kommuninvånare
skapar framtidens Bräcke?

”
s
m

framtidens bräcke!

”-vill man ha en förändring,
så kan man inte göra som
man alltid gjort..”

TRYGG VÄLFÄRD I
BRÄCKE
KOMMUN
Trygg välfärd i Bräcke kommun
I Bräcke kommun ska det vara tryggt att bo och leva, med en
stark skola, bra äldreomsorg och fungerande infrastruktur.
Oavsett vart du bor i kommunen ska du kunna lita på att
samhällets funktioner ﬁnns där när du behöver dem. Kommunen
står inför många utmaningar men gemensamt kan vi lösa dem.
Vårt mål är att alla i kommunen jobbar och bidrar, oavsett vem
man är. Tillsammans fortsätter vi utveckla Bräcke kommun.
Socialdemokraterna vill:
• Skapa en anpassad och ändamålsenlig skolorganisation som
sätter eleven i centrum.
• Förbättra äldreomsorgen och skapa anpassade boenden.
• Arbeta för en upprustning av våra vägar och en ny sträckning
av E14.
• Underlätta för företagare i kommunen genom lättare
kontakter med det offentliga.

F R A M T I D S PA RT I E T I B R Ä C K E K O M M U N

TEMA BRAND
TEMA BRAND

TEMA BRAND

TEMA BRAND
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skogsbränderna.
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• LRF’s omsorgsgrupper - vad gör vi och hur kommer man i kontakt?
• Norrskog informerar - om hur man sköter skogen med hänsyn till brand.
21/8
kl:18 00 Hotell
• Länsförsäkringar
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• Vad gör Norrskog och LRF - på det nationella och regionala planet?

• LRF’s omsorgsgrupper - vad gör vi och hur kommer man i kon

• Norrskog informerar - om hur man sköter skogen med hänsyn till brand.

• Länsförsäkringar
Jämtland
om
skogsförsäkringar.
• LRF’s
omsorgsgrupper - vad
gör vi och -hur
kommer
man i kontakt?

• Skogsstyrelsens
- Brandsamordnare
finns på plats för att svara på f
• Länsförsäkringar
Jämtland
- om skogsförsäkringar.
• Skogsstyrelsens - Brandsamordnare finns på plats för att svara på frågor.

MARKISER
RULLGARDINER
PERSIENNER
LAMELLGARDINER
PLISSÉGARDINER
INSEKTSNÄT
070-565 70 97
info@svenskamarkiser.se • www.svenskamarkiser.se

SILVARUS.SE

Ring 063-77 82 63
eller maila: brunflo@elon.se
Marklunds El i Bräcke AB
El-, Tele-, Data- och antenninstallationer
Riksvägen 1, 843 31 Bräcke. 0693-108 25
info@marklunds.se www.marklunds.se

0693-10400
• jakt
• friluftsliv
• skidor

Gällö

ÖPPET ALLA DAGAR

9-19
Tel 0693-66 20 66

Dessa priser gäller torsdag-söndag v32
Varmt välkommen till oss på Din personliga butik i Gällö!
Vi har öppet alla dagar mellan 9-19 & välkomnar er med stort hjärta!

Färska Svenska

Hamburgare
Veckans Toast
Pågen. 800g.

12

ICA. 360-452g.

2990
/st

:-

/st

Klassikerlåda
GB. 20-pack.

Svensk Gurka

89:-

Rökt, Kokt

/st

Skinka

Pärsons. 120g.

Odlarna.se

5:-

15:-

/st

Max 4 köp/hushåll

/st

Pommes frites
& strips
ICA. 1 kg.

Gräddglass

10:-

/st

Triumf glass. 2 liter.

2990
/st

Pizzerian är öppen:
Alla dagar

12:00 - 18:30
076 - 113 86 05

