
Priserna gäller torsdag-söndag v 49 så långt lagret räcker.

Utgivare: Motor & Fritid, Bräcke

Riksvägen 1, 840 60 Bräcke

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

Torsdag 23 november 2017, vecka 49 Nr 45

/kg5990Köttfärs
ICA
Sverige

HALVA PRISET!
T.o.m söndag
På hela vårt 

PIERRÈ ROBERT
SORTIMENT

Äpplen
Royal gala
Klass 1
Italien/Frankrike

Gurka
ICA
Spanien 5:-/st

14:-/st

10:-/kg
Ljus sirap
Dansukker
750g

FALUKORV
Lithells
800g 15:-/st

GRÄDDFIL
ICA
3dl 5:-/st
MAT & BAK
MARGARIN
1KG
ICA 15:-/st

Kortpris

Kortpris

SALLAD I PÅSE
ICA
65g
Flera sorter 10:-/st

max 1köp/hushåll

max 2köp/hushåll



 

Ett stort Tack till alla utställare 
och musiker vid vårt Julcafé på 
Dagcenter den 25 november.

Ett stort Tack också till alla som 
besökte oss, fikade och tittade 
på Furuhagsutställningen.

Vi önskar er alla en God Jul 
och Ett Gott Nytt År!!

/Dagcenter Bräcke

TRÄFFPUNKTEN
Gällö - Nya Gellinergården

 Alla hälsas Välkomna till 
en stunds gemenskap och aktivering.

Tisdag 12 december
Underhållning:

Sång och musik av Arvid Södergren, gitarr och 
Arne Palmqvist, dragspel

VÄLKOMNA!

FIKA 30 kr Underhållning

Boka in!
Branschträff för Turism- och 
besöksnäringen.

16 januari kl. 18.00

Plats: Återkommer om plats!

Kom och prata branschgemensamma 
frågor!

Hilde Talstra presenterar projekt Lake 
Revsunds slutrapport.  
Erika Larsson från Leader Mittland är på 
plats och berättar om Leader.

Information från kommunen: Vad händer 
i dagsläget. 

Fika bjuds ni på! 
Anmälan senast den 12 januari till 

helen.bostrom@bracke.se 
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FRAMTIDSPARTIET I  BRÄCKE 

NÄRHETEN TILL 
ÖSTERSUND  
I Pilgrimstad går gränsen mellan Östersund och Bräcke 
kommuner. Från Pilgrimstad in till Östersund är det 35 
kilometer, något längre från Sundsjö och Gällö. 
 
Vi socialdemokrater vill satsa på att ett bättre utnyttjande av de 
synergieffekter som närheten till Östersund kan ge. 
Den senaste mandatperioden har vi sett hur efterfrågan på 
bostäder ökat i Pilgrimstad och runt Sundsjön. Vi har noterat att 
attraktionskraften ökat, hur villapriserna stigit och hur våra nya 
grannar trivs i området.  
Det är tydligt att Pilgrimstad med omnejd ses som ett mycket 
prisvärt alternativ till de höga priserna på villor och 
bostadsrätter i Östersund. 
 
Vi har sett hur antalet barn och grupperna i 
barnomsorgsverksamheten ökat och vi ser att det stämmer väl 
överens med den prognos de boende i kommundelen gav 
uttryck för inför skolbeslutet. Därför vill vi socialdemokrater 
verka för att skolbeslutet omprövas och att lokaler behålls och 
underhålls på ett sätt som gör det möjligt att återinrätta 
lågstadieskola i Pilgrimstad. 
 
 

Socialdemokraterna i Sundsjö - Pilgrimstad- Gällö önskar alla en GOD JUL

Socialdemokraterna i Sundsjö - Pilgrimstad - Gällö vill:



FRAMTIDSPARTIET I  BRÄCKE 

NYBYGGNAD 
E14  
Genom Bräcke kommun går Europaväg 14. Det är den väg som 
förbinder Östersjöregionen med Atlantregionen. Den har stor 
betydelse för transporter, av både varor och människor. Efter 
decennier av planerande måste det hända något. Frågan är akut 
och den redan dåliga vägstandarden blir inte bättre.  
Det här är en viktig regional fråga men den är även av 
utomordentligt stor betydelse för utvecklingen i Bräcke 
kommun. 
Nu kräver vi socialdemokrater att problemet lyfts och åtgärdas 
en gång för alla. I annat fall kan inte de lokala, regionala och 
nationella planerna på en sammanlänkning av de båda 
havsregionerna förverkligas. 
Vi socialdemokrater vill verka för att ny sträckning av E14 byggs 
från Andsjön till Brunflo, vilket skulle förkorta restider, förbilliga 
transporter och avlasta Pilgrimstad samhälle den tunga och 
intensiva trafiken. 
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Detta händer i din församling:

Torsdag 7/12
Kl. 10.30  Andakt, Gellinergården

Lördag 9/12
Kl. 14.00  Adventsfika med andakt, Revsunds kyrka
 Julkrubban i Revsund mottas.
 Barnkören medverkar
 Marcus Reinholtz & Eva-Britt Björklund

Söndag 10/12
Kl. 11.00  Gudstjänst på Erkes,
 Gösta Brandt

Kl. 15.00 Hälsingejul, Konsert i Revsund kyrka
 Biljettpris: 300kr
 Förköp på Ica i Gällö
 billetto.se/sv/e/halsingejul-revsunds-  
 kyrka-biljetter-212171

Torsdag 14/12
Kl. 10.30  Andakt, Gimsätra

Kl. 13.00  Byskvaller, Sundsjö sockenstuga

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

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

JULMARKNAD
Vängåvan i Nyhem

Söndag den 10 dec, kl: 11-15
20-tal knallar med hantverk, slöjd, 

tunnbröd, ost, chark och mycket mer.
Servering:

Kaffe och kaka, skinkstut, hamburgare och 
korv.

Sångkören med ett litet luciatåg kommer 
ca 13:00

Varmt välkomna

Adventsgudstjänst i
Västanede församlingshem 

Lördag 9/12 kl 15.00
Daniel Ernvik med team 
från Timrå medverkar.

Servering!
Västanede församlingshem

Välkommen!
Arr. 

Kälarne Baptistförsamling

Lars Forsmans nya bok bok ute!
Meningen med livet

Finns på Bräcke Ica eller 0589-548 11
larsespo@yahoo.se
www.larsforsman.se

RÖDINGSPREMIÄR
BODTJÄRN BENSJÖ

LÖRD. 9/12- 2017 KORTKÖP 
ENDAST VID TJÄRN.

KORTPRIS 200 KR. 5 ST. 
ÄDELFISK PER KORT

VÄGSKYLTNING FRÅN E-14 
SÖDER OM BRÄCKE

VIA BENSJÖ-BYN. 
”Obs. ut på isen kl, 09,00”.

VÄLKOMMEN TILL EN BRA 
FISKEDAG.

           
 
           Bensjö FVOF styrelsen.
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Kom och julfika med oss!
2017 är snart slut och vi vill passa på att önska god jul och gott nytt år 
till alla skogsägare vi har haft förmånen att träffa under året. 
Välkommen på julfika, ställ en skoglig fråga du funderar över och få möjlighet att 
tillsammans med oss virkesköpare titta på din skogsfastighet i Skogsvinge.

Tid och plats:
Tisdag 12 december kl 9-12, SCAs kontor i Gällö, Revsundsvägen 33.

Mats Fredriksson, virkesköpare, tel 0693-728 01
Jonas Hamner, virkesköpare, tel 0693-728 02
samt övrig personal på kontoret

Vill du åka med SCA till Holland?
Nu har du som är skogsägare chansen att få  
göra en annorlunda resa till Holland med fokus  
på skog, virke och vatten – och naturligtvis  
tulpaner. Jan Hedberg från Skogsresor finns  
på plats och informerar om den kommande resan.

Varmt välkommen!



Tel 0693-66 20 66

Dessa priser gäller torsdag-söndag v 49

ÖPPET ALLA DAGAR

9-19

Juledamer..
Kroon. 875g.

Varmt välkommen till Din personliga butik i Gällö!

Julservetter.
ICA. 20-pack.

/förp10:-

Kaffe.
Löfbergs Lila. 

425-500.

50:- 25:-

Saffran.
ICA. 0,5g.

/st

4990:-
/kg

Torskfilé
Findus. 400g

/st35:-

12:-

Julskinka.
ICA. 120g. Plånbokspackad.

/st

Kryddor i påsar.
Santa Maria. 4-50g.

20:-

Nu börjar julen komma nalkandes!

Fantastiskt roligt tycker vi!

Vi fixar butiken så att vi har ALLT

som du behöver för en lyckad 
jul & nyår! 

Varmt välkommen till Din 

personliga butik i Gällö

2 för
2 för

3 för

Chips & Ostbågar.
OLW.

30:-2 för
VECKANS EKOLOGISKA

Ekologiska bananer.
Chiquita. Klass 1.

15:-
/kg


