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BRÄCKE • KÄLARNE • GÄLLÖ •  PILGRIMSTAD •  SÖRBYGDEN m omnejder
Sista bladet varje månad även i: ÅNGE • TORPSHAMMAR • LJUNGAVERK • FRÄNSTA • ERIKSLUND • ALBY • ÖSTAVALL

Utgivare: Motor & Fritid
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Sista veckan varje månad även i: ÅNGE • TORPSHAMMAR • LJUNGAVERK • FRÄNSTA • ERIKSLUND • ALBY • ÖSTAVALL

Annonsblad som delas ut med Posten varje vecka till hushåll, företag och kontor i Bräcke kommun och sista nr/mån i Ånge.
Adress: Riksvägen 1, 843 31 Bräcke. Tel: 0693-102 60   Mail: manus@kommunbladet.se   Hemsida: www.kommunbladet.se  

Priserna gäller torsdag-söndag v 6 så långt lagret räcker.

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

Falukorv
Lithells
800 g

Bacon
Scan
140 g

Blod- 
apelsiner
1 kg
Italien
Klass 1

Rökt/kokt
skinka
Halmstads 
Charkuterifabrik
120 g

VETE- 
KAKOR
Lösvikt
Polfärskt

Pepsi, Zingo
7-UP
1,5 liter

Fläskytterfilé 
Svensk
Mörad
Nybergs Deli

1:-/st25:-
2 st för

5990
/kg

15:-/st 8:-/st

10:-/st12:-/st Olika sorter!

Max 1 köp/hushåll
Max 3 köp/hushåll

Max 2 köp/hushåll

Sallad i påse
ICA
65 g

10:-/st+pantMax 3 köp/hushåll



Hela denna sida är en annons från Bräcke kommun

SPORTLOVS-
ANNONSER!
 
Dags att planera för sportlovet!
 
Kommunen bjuder på marknadsföring 
för alla bra saker för barn och unga 
som föreningslivet gör på sportlovet 
1-10 mars. 

Du lämnar din info direkt på hemsidan 
under Kultur och fritid, senast 13 feb.

Frågor? 
anna.lundstrom@bracke.se
jennifer.gresseth@bracke.se

Bräcke kommun söker:

SOMMARVIKARIER TILL VÅRD OCH OMSORG
Vill du ha ett givande vikariat där du verkligen gör skillnad för människor, 
och har god chans till förlängt arbete? Då ska du söka dig till oss! Vi behöver 
personal inom flera områden till Bräcke, Gällö och Kälarne sommaren 2019. 

Läs mer och sök jobbet på:
bracke.se/ledigajobb

Sista 
inlämning
12 april!

PÅ GÅNG!
Sommaren 2019  
Skicka in allt som 
händer och sker i Bräcke 
kommun till sommarens 
evenemangskalender 
”På Gång” 2019.

Skicka via formuläret 
som finns på hemsidan: 
www.bracke.se

Sista 
inlämning
13 feb!



Detta händer i din församling:

Torsdag 7/2
10.30 Andakt, Gimsätra

Söndag 10/2
11.00 Högmässa, Bodsjö sockenstuga
 Johannes Tirén och Michael Eriksson

15.00 Högmässa, Bräcke församlingshem
 Johannes Tirén och Michael Eriksson

Måndag 11/2
9.30 Minikyrkis, Kyrkans lokal i Gällö

	 Erica	Kristoffersson

Onsdag 13/2
8.30 Morgonandakt, Kyrkans lokal i Gällö

 Leif Öhr

Torsdag 14/2
13.00 Byskvaller, Sundsjö sockenstuga
 Underhållning med Margareta Winge

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

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

- Nytt från din församling -

Pastorsexpeditionen
har flyttat!

Från och med 1 februari i år
har	Bräcke-Revsunds	pastorat	en	ny	adress.	 

Pastorsexpeditionen	har	flyttats	från
Sefastvägen	1	i	Gällö,	till	Kyrkvägen	21	i	Bräcke.

Kontaktuppgifter till expeditionen

Öppettider
Pastorsexpeditionen	i	Bräcke	är	öppen	för	besök:	

Måndag,	tisdag,	och	torsdag.

Telefontider
Måndag,	tisdag	och	torsdag	09.00-12.00

Telefonnummer 
0693-10043

Mail
bracke-revsund.pastorat@svenskakyrkan.se

Följ oss gärna på Facebook!
Bräcke-Revsunds	pastorat

Kyrkoherde
Leif Vestberg, 0693-10089

Kyrkogårdsföreståndare
	Veronika	Selin,	0693-20575

Veckans  Rosbukett!
Veckans vackraste rosor vill vi 
ge till Sören Westerlund
som oförtrutet, år efter år,
håller de fina skidspåren
i elljusspåret öppna till 
glädje för oss, och så många 
andra Bräckebor! TACK!

/ Glada motionärer!

Ring 063-77 82 63
eller maila: brunflo@elon.se

Hämta varorna 

i Bräcke



     

Du kan jobba med 
din skog helt själv. 

Men du måste inte.
Ingen känner din skog som du. Är du dessutom nyfiken 

på att öka värdet på din fastighet – eller om du vill få 
tiden att räcka längre – så finns vi på SCA här för dig.

sca.com/skog

Ring din virkesköpare Mats på tel 070-351 71 25 så berättar han mer. 
Du kan alltid kontakta oss när du vill ha hjälp med din skog. Din lokala 

virkesköpare hittar du på sca.com/skog eller i Skogsvinge.
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Mats, virkesköpare



SIEMENS GAMESA 
REKRYTERAR SITE LEAD
Du har ansvar för daglig driften och att, tillsammans 
med teknikerna, säkerställa effektiv planering och 
genomförande av service, drift och garantijobb för 
cirka 90 turbiner inom tre olika vindprojekt. Det 
är viktigt att du bygger teamet med ett långsiktigt 
perspektiv för att säkerställa att Siemens Gamesa 
levererar hög prestanda och värde för kunden.

Läs mer om tjänsten och ansök på experis.se 
(JobbID: 53322). Om du har frågor är du välkommen 
att kontakta rekryteringskonsult 
AnnaKarin Bergqvist på 
070 – 377 20 63 eller via mail 
annakarin.bergqvist@se.experis.com

OBS sista ansökningsdag 12 feb. 

Siemens Gamesa är en ledande leverantör av 
vindkraftlösningar till kunder över hela världen.  
En nyckelaktör och innovativ pionjär inom sektorn 
för förnybar energi som har installerat produkter 
och teknik i mer än 90 länder med en total kapacitet 
på över 84 GW och 25 000 anställda.

Gör som många andra har gjort i 25 år,
KÖP DIN REKLAM PÅ MITTRADION!

Hör av dig till: 
mittradion@gmail.com

Tel. 0693-100 40 ELLER 070-230 66 33

MÄLGÅSEN-STAVRE 
VILTVÅRDSOMRÅDES-

FÖRENING 
bjuder in markägare

och jägare till 

JAKTSTÄMMA/ÅRSMÖTE

 

VÄLKOMNA!
- Styrelsen -

ONSDAG 27 FEBRUARI
KL. 19:00

BYGDEGÅRDEN I STAVRE

ÅRSMÖTE
Holmsjö-Östbyns vvo
Söndag 24/2 2019
kl 14:00 på 
Zenit i Rissna. 

Välkomna!



Om olyckan är framme och dämpare ger vika på grund av ålder, kyla eller  
annan orsak faller släpvagnkåpan igen med stor kraft och kan medföra stora 
personskador och även skador på lasten. SpringSecure är en säkerhetsspärr 
som hjälper dig om olyckan skulle vara framme. 

SpringSecure stagar automatiskt upp kåpan när den öppnas så att den inte kan falla 
igen om dämparna ger vika. Den finns i två olika varianter och passar för både Jaxalkåpa 
samt ”vanliga” släpvagnskåpor. 

Välkommen in!
// Håkan med personal

Lasta säkert
med
SpringSecure! 

WWW.MOTOROFRITID.NU - RIKSVÄGEN 1 BRÄCKE - TEL 0693-101 17 



SILVARUS.SE 

0693-10400

•  jakt

•  friluftsliv

•  skidor Gällö

• REA -50%  
på Vithavouri krut 

• REA -40% 
på längdskidor,  
stavar & pjäxor 

• REA -30% 
på Jack Wolfskin 
jackor & byxor

www.silvarus.se   
Tel: 0693-104 00

☐ BLÅST
☐ FLINGOR
☐ FROST
☐ FÖNSTERSKRAPA
☐ HALKA
☐ ISSKULPTUR
☐ ISTAPP
☐ JULLOV
☐ KYLA
☐ KÄLKE
☐ MINUSGRADER
☐ NEDERBÖRD
☐ OVÄDER
☐ SKOTTA
☐ SKRIDSKOR
☐ SNÖBOLLAR
☐ SNÖGUBBE
☐ SNÖLYKTOR
☐ VITT
☐ YRVÄDERHi
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ÖPPET ALLA DAGAR

9-19
Dessa priser gäller torsdag-söndag v6

Tel 0693-66 20 66

Skinkstek
ICA. Ursprung Sverige.

Ca 1.100 g.

3990
/kg

Rökt & kokt 
skinka 

Pärssons. 120 g. 

15:-
/st

Hushållsost 
Arla. Ca 1,1-2,2 kg.

5990
/kg

Pastasås 
ICA. 390 g.

10:-
/st

Tacokrydda
ICA. 28 g.

4:-
/st

Max 2 st/

hushåll

15:-
2 st för

Körsbärs- 
tomater i ask

ICA. Marocko/Spanien. 
Klass 1. 250 g.

Färskt pasta
ICA. 200-250 g.

10:-
/st


