Torsdag 8 mars 2018, vecka 10 Nr 8

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

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

Nyhet!

Afterworkbricka
290g, Riddarheims

79:-

Små goda minikorvar, oliver,
marinerade vitlöksklyftor,
pomamoretomater, tapas allioli
& grissini med havssalt m.m.

20:-

Pizzakit
ICA.
600g

/st

dig en r
ik
levelse t tig
ill helge
n!

smakupp

/st

Pizzaost

2990

500g
Friendship

/st

Mozarella

10:-

ICA Basic
100g

/st

KÖTTFÄRS
ICA, 500g
Ursprung Sverige

Max 2 köp/hushåll

35:/st

Lufttorkad
Skinka
Grilstad

2990

PASTA/
PASTASÅS
Barilla
4-500g

Priserna gäller torsdag-söndag v10 så långt lagret räcker.

/st

10:/st

KONTAKTPERSONER INOM LSS
Vi söker både kvinnor och män över 18 år.
Vissa funktionshindrade kan ibland ha svårt
att få kontakt med andra människor och blir
lätt isolerade. En kontaktperson kan vara till
stor hjälp för att bryta den isoleringen genom
att dela med sig av sig själv och sin tid till
att stödja en person med psykisk eller fysisk
funktionsnedsättning.
Kommunen är i stort behov av dig som kan
ställa upp som kompis/kontakperson på
dagtid, kvällstid eller helger. Det spelar ingen
roll om du är ung, gammal, går i skola, arbetar
eller är pensionär. Allas livserfarenhet är
betydelsefull men du måste ha fyllt 18 år.
Det är en fördel om du har körkort.
Är du intresserad av att vara en
kompis/kontakperson eller har frågor är du
välkommen att höra av dig till:
Emma Larsson, LSS-handläggare
Bräcke kommun, 0693-16100 vxl eller e-post
socailtjansten@bracke.se
Sista varvet av konstkarusellen i
biblioteken med tavlor av Bernt och
Marie Källström
pågår 12-29 mars.
Välkomna!

Arrangör:

& biblioteken

Industrigatan blir återvändsgränd

Från och med den 28 mars stängs Industrigatan i Bräcke
av i änden mot Rettigsvägen. Trafikanter som inte har
ärenden till Industrigatan hänvisas istället till Svedjegatan
strax ovanför. Avstängningen är permanent.

Sommarvikarier till vård och omsorg
Vill du ha ett givande arbete där du får hjälpa
människor och göra skillnad?
Till sommaren 2018 söker Bräcke kommun:
•
Undersköterskor
•
Vårdbiträden
•
Personliga assistenter
•
Sjuksköterskor
•
Arbetsterapeuter
•
Sjukgymnaster
Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
sjukgymnaster söker vi även för tillsvidare
anställning.
Skicka in din ansökan redan nu under
”Lediga jobb” på www.bracke.se
Upplysningar lämnas av bemanningsenheten på
0693-16346
Sista ansökningsdag 31/3!

Företagarfrukost i Pilgrimstad 13 mars

Tisdagen den 13 mars kl.08:00-09:00 träffas vi på
Pilgrimcenter i Pilgrimstad (en trappa upp).

Sveriges branschorganisation
till Pilgrimstad

Staffan Sjömark, chef på Sveriges byggindustrier i
Jämtland, kommer till Pilgrimstad för att
informera och svara på frågor om bland annat
kompetensförsörjning inom byggbranschen.
Sveriges Byggindustrier är bransch- och
arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggningsoch specialföretag verksamma på den svenska
byggmarknaden.

Alla företagare är välkomna!
Ingen anmälan behövs!
Företagarfrukosten arrangeras i samarbete mellan
Företagarna och Bräcke kommun.

Detta händer i din församling:
Torsdag 8/3
Kl. 10.30		Andakt, Gimsätra
Kl. 12.00		Sopplunch, Bräcke församlingshem
Underhållning av Henry
med sångteam. 50 kr
Kl. 13.00 Byskvaller, Sundsjö sockenstuga
Kl. 18.00 Församlingsafton med underhållning
av Henry med sångteam, Bodsjö
sockenstuga. Kyrkkaffe serveras

Söndag 11/3
Kl. 11.00		Gudstjänst, Sundsjö sockenstuga
Johannes Tirén och Michael Eriksson

Torsdag 15/3
Kl. 10.30		Andakt, Gellinergården
Kl. 18.00		Studiecirkel ”Trons bilder”,
Revsunds sockenstuga.
Leif Öhr
Med reservation för ändringar. Se information på
vår Facebook-sida ”Bräcke-Revsunds pastorat”
och på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/bracke-revsund

Månadsmöte

Sundsjö/Pilgrimstad/Gällö S-förening inbjuder
till månadsmöte. Måndag 12/3-2018 kl 19.00
på Hembygdsgården Torsäng.
Alla hjärtligt välkomna.

Lägenhet uthyres i Bräcke
från och med 1a Juni.
2:a 60 kvm, hushållsel
tillkommer. Diskmaskin, fiber
indraget, övre plan.
Sedvanlig kreditprövning utförs
Kontakt: 070-2406090
Håkan Larsson

Kick off- gudstjänst!
Den 18 mars kl. 11.00 firar vi
Kick off-gudstjänst i Bräcke kyrka.
Förtroendevalda, personal, och övriga
frivilliga deltar i gudstjänsten.
Bräcke kyrkokör medverkar också.
Det blir våffelservering i sockenstugan
efter gudstjänsten.
Föranmälan till lunchen är obligatorisk
och ska anmälan ska ske senast 12/3 till
Carina Lundström, 070-258 79 61

Varmt välkomna!

Cirklar att längta till
Middag hos mig
Är du nyfiken på andra människor och andra
kulturer? Här har du chansen att träffa 2 nya
bekantskaper och få en inblick i deras vardag.
Du bjuder på en vardagsmiddag och blir själv
bjuden på två vardagsmiddagar.
Anmälan sker fram till sista mars, sedan träffas ni
tre gånger under april – juni månad.
En träff hemma hos vardera personen.
Feng shui
Rensa i röran och öppna upp för förnyelser.
Feng shui är en gammal kinesisk lära som lär dej
att inreda efter naturens krafter.
I grund och botten handlar det om hur vi influeras
av energifälten runt omkring oss, och hur vi
påverkas av färger, former och material.
Startdatum 29/3
Plats SV lokalen, Norrlandsgatan 21, Bräcke
Antal träffar 4 ggr, 12 studietimmar
Pris 900 kr

Termisk konservering
Vill du lära dej att konservera dina egna
grönsaker, soppor och kött?
Vi går igenom olika recept, hur man pastöriserar
samt viktiga praktiska tips.
Start 28/3
Plats Revsunds hembygdsgård
Antal träffar 4 ggr, 12 studietimmar
Pris 850 kr
Mjölksyrning/ surkåltillverkning
Vi träffas och lär oss historien om mjölksyrning
samt lite allmän info, för och nackdelar, finns det
risker?
Samt praktiskt arbete med tillverkning av surkål
Start 25/4
Plats Hembygdsgården i Gällö
Antal träffar 2 ggr, 6 studietimmar
Pris 445 kr

Anmälan till Vuxenskolan på
Telefon 0693-435 357 eller 0696-108 07
ulrika.karlsson-thalen@sv.se eller
annicka.kanto@sv.se eller
www.sv.se/jamtlandslan

Berätta mer om
dina snötyngda
trädkronor.
Vi på SCA älskar att prata skog.
Och med nära 90 års erfarenhet av
att arbeta med skogen har vi gott
om kunskap att dela.

www.sca.com/skog

Foto: Michael Engman

Vår virkesköpare Mats i Gällö/Bräcke står redo
att svara på alla dina skogliga funderingar.
Ring honom idag på tel 0693-728 01.

Årsmöte Pilgrimstad IF

PIF inbjuder till årsmöte måndagen 12 mars
2018 kl. 19:00 i Skorpans lokaler
(Pilgrimstad gamla skola). Vi bjuder på kaffe
och glass från Glassbaren.

Välkomna!

ÅRSMÖTE
Kallelse till årsmöte för
nedanstående vägsamfälligheter:
Tisdag 20/3 klockan 13:00

SCA-kontoret i Kälarne Västanedevägen 4

• Rosenqvistvägen
• Kanalvägen
• Sörsjövägen
• Hällesjö-Movägen
• Norråmarksvägen
• Lungsjövägen (Brasse)
• Flakaflovägen
• Bjursjövägen
• Mjöåvägen
• Lundbobergsvägen
Styrelsen hälsar Er hjärtligt välkomna
Dagordning enligt stadgar.
Jan Andersson, 070-696 98 10

BRÄCKE SPORTKLUBB

ÅRSMÖTE
Tisdag 20 mars kl 19.00
på BSK kansliet, Skolgatan 1.
Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna/Styrelsen

Årsmöte vägar!
Onsdag 21/3

Ljungå-byns sf:

Tossengård Sörbygden - Kl. 14.00

Stensjövägens sf:

Tossengård Sörbygden - Kl. 15.00
Dagordning enligt stadgarna.

Jan Andersson, 070-696 98 10

SNÖSKOTERUTHYRNING!

Sundsjö Hembygdsförening
Kallar till årsmöte
Söndagen den 25 /3-18 kl.18.00
På Hembygdsgården i Torsäng
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Torbjörn Marklin föreläser om ödesbölen
Vi bjuder på Smörgåstårta
Varmt välkomna!

RING FÖR BOKNING!
0693 - 101 17

• Upptäcker, larmar och stänger av
• Kan styras och övervakas mobilt
• Ansluts trådlöst eller trådbundet
• Kan kopplas till villalarm
• Inbyggt frysskydd

Vattenfelsbrytare från LK

Undvik dyra vattenskador med vattensäkra installationer

Startpaket

Tryck på en knapp bredvid ytterdörren och
vattnet stängs i fastigheten – perfekt för villa
eller fritidshus! Är diskmaskinen igång kan
man ställa in en fördröjning på valfri tid, sedan
stängs inkommande vatten av i fastigheten.
Läs mer på www.lksystems.se/vattenfelsbrytare

9 600 :Monterat och klart!

Bravida utför mot fast pris installation av startpaket inom Åre,
Östersund och Bräcke (förutsätter 230 V nära inkommande vatten).
Detta jobb är avdragsgillt enligt skatteverkets regler om rotavdrag.
Kontakta oss för närmare info om alla möjligheter.
Tel 063-57 53 10 eller dick.soderling@bravida.se

Se filmen från
LK systems

ÖPPET ALLA DAGAR

9-19
Tel 0693-66 20 66

Dessa priser gäller torsdag-söndag v10

KA!

OLOGIS
K
E
S
N
A
K
C
E
V

Ekologiska
plommontomater

Ekologisk Ki.wi

ICA. I love eco. 500g. Klass 1.

ICA. I love eco
Italien. Klass 1.

3 för

10:-

10

:-

Bragokex

Göteborgs Kex.
225g.

8:-

/st

/st

Svenska färska
Hamburgare

Jordgubbar i as1.k
Spanien. 250g. Klass

ICA.

15:-

29

90

/st

/st

Chips &
Ostbågar
OLW.

2 för

30:-

Pasta.

Barilla. 500g.

3 för

20

:-

Pizzerian är öppen:
Måndag till Fredag

12:00 - 18:30

Laxfilé

Lördag & Söndag

79

Meny finns i butik!

ICA. 560g.

90
/st

12:00 - 18:30

076 - 113 86 05

