
Priserna gäller torsdag-söndag v 3 så långt lagret räcker.

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

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

Torsdag 18 januari 2018, vecka 3 Nr 1

Mozzarella
ICA, 125g

Färskost
Crème Bonjour 
200g

Sharon/
Kiwi
ICA, Klass 1
85-125g

KAKOR
Oreo, 115-157g

Blodpudding
Gea’s, 800g

3pack sås
Blå Band, 
600-900g

APELSINER
I nät, 1 kg
Spanien, 
Klass 1

Max 2 köp/hushåll

Max 2 köp
/hushåll

10:-
10:-

8:-

12:-

10:-

/st

/st

8:-/st

Kortpris

3st

10:-

2st

15:-

10:-
ÄRTOR
ICA, 600g
Frysta

PASTA
Barilla, 
500g

/st

Kortpris

Halogenlampor
20-77w, ICA
Klot, normal, 
kron 5:-/st



X

Här nedan ser ni planerade företagarluncher och företagarfrukostar under år 2018.

Författare i biblioteket
Kom och lyssna på Berit Källström. 

Hon berättar om sin nya bok ”Byskvaller”

Måndagen den 22 januari 
klockan 13.00 i Kälarne bibliotek och

klockan 19.00 i Bräcke bibliotek

Måndag 29 januari
klockan 19.00 i Gällö bibliotek.

Välkomna!
Arr. Biblioteken i samarbete med ABF

Mer information kommer inför varje träff. Välkomna!

FÖRETAGARE I BRÄCKE KOMMUN
Utveckla ditt nätverk och dina kontakter med andra företagare!

Matproduktion i Kälarne och Bräcke!

Bräcke kommun har lagt ut matlagning, servering och distribution på 
entreprenad gällande måltider för skola, barnomsorg, äldreomsorg m fl 
verksamheter. De avtalen går ut om ett halvår. 

Konkurrenssituationen är sådan att vi innan vi lägger tid och pengar på ett 
förfrågningsunderlag vill undersöka vilket intresse det finns att producera mat till 
kommunens verksamheter. Beroende på hur intresset ser ut bland de som anmäler 
sig, och som vi bedömer vara lämpliga, kommer vi att avgöra om vi ska förhandla, 
driva i egen regi eller fortsatt upphandla tjänsten.

Kontakta Bräcke kommun, Yngve Hamberg, 0693-16127 eller 
yngve.hamberg@bracke.se för att få mer information. 

Vi vill ha din intresseanmälan senast fredagen 2 februari 2018.



Detta händer i din församling:

Söndag 21/1

Kl. 11.00  Gudstjänst, Kyrkans lokal i Gällö
	 Leif	Westberg	och	Eva-Britt	Björklund

Torsdag 25/1

Kl. 10.30  Andakt, Gimsätra

Med	reservation	för	ändringar.	Se	information	på
vår	Facebook-sida	”Bräcke-Revsunds	pastorat”

och	på	vår	hemsida	www.svenskakyrkan.se/bracke-revsund

Skoterkurs
Bostugan i Hunge 27/1.

Kursen kostar 
2000 kr.

I kursen ingår teoribok, kurs och 
examination.

Dessutom för- och Dessutom för- och 
eftermiddagsfika, lunch. 

Skoter har du själv.

Anmälan senast 19/1 till:
norberg.barbro@gmail.com

 

PRO Bräcke
Inbjuder till offentligt möte, 
på Folkets hus i Bräcke, 
den 26 januari kl. 13.00-15.00.

Kom och träffa länets 
riksdagsledamöter, 
Saila Quicklund M, Per Åsling C, 
Kalle Olsson S och Anna-Caren 
Sätherberg S nu när valrörelsen 
drar igång.

Nu finns möjligheten att ställa 
frågan som berör just dig. 
Välkommen!

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



Hällesjö-Håsjö 

Himmelskt bra

HÄLLESJÖ-HÅSJÖ FÖRSAMLING

Med reservation för ändringar, Telefon 0696-536 30 
www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat. 

Söndag 28/1
Kl. 11.00  Gudstjänst, Håsjö nya kyrka
Loppis i församlingshemmet efter gudstjänsten. 

Söndag 4/2
Kl. 11.00  Gudstjänst, Hällesjö kyrka

Söndag 11/2
Kl. 18.00  Gudstjänst, Västanede 
    församlingshem 

Onsdag 14/2
Kl. 14.00  Andakt, Tallgläntan

Pyttesång måndagar kl 10-11 
i Västanede församlingshem för 

barn och föräldrar

VIKTIG INFORMATION
Den 19 januari 2018 stänger vi vår butik 

i anslutning till vårt varulager i Ånge.
 Det kommer fortfarande finnas möjlighet att hämta delar ”över disk”. Det kommer fortfarande finnas möjlighet att hämta delar ”över disk”. 

Hur du går tillväga för att göra det kan du läsa vår på hemsida 
www.rinab.nu, facebooksida RINAB eller ring vår 

kundtjänst på 0690-12699.

Varuutlämning kommer hädanefter endast att ske helgfria vardagar 
mellan 15-17. I varuutlämningen kommer vi inte kunna ge hjälp och 

support om vad du behöver, utan där sker endast 
varuutlämning av färdiga ordravaruutlämning av färdiga ordrar.

Tänk också på att du kan få din order skickad till ditt närmsta ombud 
fraktfritt från 500 kr i ordervärde.

Öppettider:
Måndag - Fredag: 8.30-17.00

Lördagar: 10.00- 14.00

NY RÖRIS PÅ BYN!

0702-667 669
Bräcke



www.mattssonsglas.se
Fränsta | Tel: 0691-200 15

Välkommen in och se vårt showroom!

Från den enkla 
inglasningen till 
den mest attraktiva 
glasfasaden
Uterum • Vinterträdgård
Vikdörrsystem • Lyftskjut system
Helisolerade system • Egen tillverkning

NY RÖRIS PÅ BYN!

0702-667 669
Bräcke



Är du intresserad att delta 
i en studiecirkel i konsthistoria?
 
Det sker i kyrkans regi och handlar om 
”Trons bilder” – med andra ord kyrkokonst 
från äldsta tider till nu-tid. 

Vi samtalar och funderar kring bildernas 
budskap. Vi besöker dessutom några 
kyrkor och kapell

Är du intresserad ring till Leif Öhr 
070-6763445, Bräcke–Revsunds pastorat 
0693-10043 eller sms:a, så får du veta mer.
Vi startar den 15 mars. 
Sista datum för anmälan är 1 mars

Leif Öhr

Vi har lånebil!

SNÖREDSKAP!
SKYFFLAR, SPADAR m.m.

SÄLJA SNÖSKOTERN? KONTAKTA OSS!
VI HAR ÄVEN SNÖSKOTERUTYRNING!

VÄLKOMMEN IN!








































































































































































































































































Tel 0693-66 20 66

Dessa priser gäller torsdag-söndag v 3

ÖPPET ALLA DAGAR

9-19

En vit vinter verkar vi fått detta år! 
Det firar vi med superpris på stora Klassikerlådan fylld med glass! 

Varmt välkommen till Din knasiga och personliga butik i Gällö & god fortsättning till er alla! 

Pizzerian är öppen:
Måndag till Fredag 

15:30 - 18:30
Lördag & Söndag 

12:00 - 18:30
Meny finns i butik! 

076 - 113 86 05

10:-

Apelsiner
I nät. ICA. Spanien. 1 kg.

/st

30:-

Torskfilé
Findus. 400g.

/st

Pizzerian är öppen:
Måndag till Fredag 

15:30 - 18:30
Lördag & Söndag 

12:00 - 18:30
Meny finns i butik! 

076 - 113 86 05

Goudaost
ICA. ca 700g.

/kg6990

50:-

Kaffe
Gevalia. 425-450g. 
Max 1 köp/hushåll

2 för
Snickers,Mars & Twix

49-57g. 

20:-4 för

VECKANS KLIPP!

69:-

Klassikerlåda
20 glassar. GB Glace. 

/st

Pirog, panpizza
Gorbys & Billys. 130-170g.

/st9:-


