GRUPPKORSBAND TILL HUSHÅLL och KONTOR

MYCKET
UNDER SAMMA TAK!
Arbetskläder,
skyddsskor!

Jord, gödsel,
bark och gräsfrö m.m.

RamseleBladet
Storgatan 1, 880 40 Ramsele * Tel. 070 - 371 95 02 * e-post: ramselebladet@telia.com

Hos din ICA-handlare!
Som vi har längtat
efter den här veckan!

Cement o. armering,
markisolering,
avlopp och plattor,
Lecasten m.m. m.m.
Gräsklippare, trimmers,
bevattning, kläder, tillbehör

Servande fackhandel!

Hund-, katt- o hästfoder
samt tillbehör från

Butiken är fulladdad med allt
du kan tänka dig till grillen och
annan lättsam sommarmat.
... - vårt eget snabba middagstips är
rostbiff med potatissallad, funkar alltid.
Vi påminner om att det ICA-blad som kom
förra veckan gäller även den här veckan!

Däck, oljor, gasol,
hydraulik, cyklar,
hyrsläp, jourbil
m.m. m.m.
Fogelsta släpvagnar!

Vi säljer, servar och reparerar
Era maskiner!

ÅRGÅNG 58 * VECKA 28 - 2022

Korvbröd 10-p

Grillkorv ICA

Korvbrödsbagaren

Extra fin

20kr

26kr

Vattenmelon

Potatisräfflor

Mini-, /kg

ICA, 2st för

20kr

50kr

Såklart firar vi Ahlgrens bilar
(gäller lördag 16 juli)
Motordagen med att
sälja bilar på ICA!

10kr

Vi hälsar också alla hockeyspelande
ungdomar och deras föräldrar
välkomna till Ramsele nu när
Niklas Sundströms Hockeyskola
drar igång, vi har laddat med
Powerrade, proteinbars och
en hel del godis och chips!

Öppet alla dagar!

Välkomna in till oss!
39,2mm
Tel. 0623 - 101 45 * .... mer än bara däck!
Måndag-Fredag kl 07-17, Sommaröppet: Lördagar kl 09-13

09 - 20
Öppet: kl 09 - 20 alla dagar! * Tel.nr. 0623 - 100 12 * ICA nära Ramsele
.. - följ oss på facebook för att ta del av nyheter och fler erbjudanden!!

CRUISINGERBJUDANDE!
Grillad fläskfilé
med pommes o. bea

PRIS: 150KR
(inkl. läsk och kaffe)

EXTRAÖPPET!
Lördag den 16:e juli
kl 10.00 - 02.00
VÄLKOMNA TILL OSS!

PIZZERIA RAFNA
Storgatan 12, Ramsele
Tel. 0623 - 109 59

- GÅRDSAUKTION i Lillterrsjö 127, lördag 23/7 11.00
(visning från kl 10.00)
I första hand kontant betalning p.g.a. dålig nätkontakt.

TRIVSELDAG FÖR ALLA
Boulebanan, Änget torsdag 21/7 kl 13.00
Underhållning av Matti Modidgh.
Inträde: 80kr, hembakat fika ingår.
Ta med stol, i händelse av regn:
I samverkan:
Församlingshemmet.
www.pro.se/ramsele-edsele

Vi vill även hälsa välkommen och lycka till, till de nya
ägarna NordCarl Fastigheter AB som tillträder 2/8.
Bergelsvägen Fastigheter Ramsele HB
Sune och Sören

Markägare och Jakträttsinnehavare i
till släkt och vänner för
all uppvaktning på
min 90-årsdag.
Elsa Sundin

Loppis / Fika
Älvgläntan i Flyn
Onsd-Torsd 13-14/7
kl 12.00 - 17.00
Välkomna! / Carola

Ramsele Medborgarkontor
vill önska er alla en skön sommar!
Susanne, Kristina, Maria, Helena & Emelie

Vi har sålt vårt radhus på Bergelsvägen och vill
härmed tacka våra hyresgäster, entreprenörer
och hantverkare vi haft genom åren.

Ett hjärtligt tack

VI HAR
SEMESTERSTÄNGT
13-28 juli

Snickerimaskiner, snickarvirke, gubblådor, gammal kamera,
handmaskiner, porslin, glas, fyndlådor, servis, slipsten, prydnadssaker, lampor, möbler, dukar, tyger, vävstol, symaskin,
mattrasor, skinnsoffa, TV, TV-bänk, matsalsbord m. stolar,
gamla fotogenlampor, cykel, mattor, köksstolar, karmstolar, gammalt hörnskåp, sybehör, dammsugare och
mycket, mycket mera... VÄLKOMNA!

PRO Ramsele-Edsele hälsar
ALLA välkomna!

Sommaröppet!
Våra öppettider är
11-16 alla dagar!
VÄLKOMNA!

Glad sommar önskar
Brorssons Åkeri AB med personal!

Krångens Viltvårdsområde
kallas till ordinarie ÅRSMÖTE
på Norrskogshuset, torsdag den 28:e juli kl 19.00.

Inga utskick
under vecka 29-30
(nästa ”blad” V. 31)

Manusstopp fred. kl 17
(månd. kl 12 vid ev. utrymme)

GLAD
SOMMAR!

Ärenden enligt stadgarna samt markägarförändringar. Möt upp!

RamseleBladet

Forsnäs-Söderfors Viltvårdsområde
- ÅRSMÖTE -

Storgatan 1, 880 40 Ramsele
Tel. 070 - 371 95 02
ramselebladet@telia.com

Onsdagen 27:e juli kl 18.00 på Forsnäs Bygdegård.
VÄLKOMNA!

