GRUPPKORSBAND TILL HUSHÅLL och KONTOR

ANNONSERA ENKELT o. EFFEKTIVT I ”BLADET”

VANLIGT UTSKICK
NÄSTA VECKA!

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

Hos din ICA-handlare!
VILKEN HÄRLIG HELG!

OBS! OBS!
Manusstopp är
som vanligt på
fredag kl 17.00
veckan före
utgivning.
(månd. kl 12 i mån av utrymme)

VÄLKOMNA IN!

ÅRGÅNG 58 * VECKA 38 - 2022

Tack alla ni som besökt Ramsele,
Lastbilsträffen och oss - så roligt med så
mycket folk och fart hela helgen!
Nu börjar en ny vecka och på torsdag
bjuder vi in till fest i butiken med extra
bra priser som gäller just bara torsdag
den 22 september. Var med i vår tipsrunda och vinn fina priser också.

Laxfilé i bit

Tvättsåpa

Gott Liv

Grumme

100kr

20kr

2 frp. Såser

10-pack Läsk

Lohmander

Coca Cola o Fanta
+ pant

Äntligen är
höstens rotsaksvecka här så
passa på att fylla
förråden med
morötter, kålrötter, rödbetor
m.m. för

5

90
/kg

Förnyelsen går enligt
plan och bakom kulisserna är nu ett nytt
frysrum uppbyggt men
ännu inte igångsatt,
och den här veckan
kommer det att handla
om gjutning och rördragning för alla nya
kylar som ska in om
några veckar.
Visst har vi sagt att vi
älskar förbättringar?
Så fortsätt applådera
våra hantverkare som
är på plats, för de fina
jobb de gör!

2st för

RamseleBladet
Storgatan 1, Ramsele * Tel.nr.: 070 - 371 95 02
ramselebladet@telia.com

ANNONSERA ENKELT o. EFFEKTIVT I ”BLADET”

20kr

100kr

Öppet alla dagar!

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!!

Backe Begravningsbyrå AB

DÄR
KRÄFTORNA
SJUNGER

Ombesörjer allt vid begravningar!
OBS! Är i Ramsele på Tingshuset
onsdagar mellan kl 10.00-12.00.
(övrig tid efter överenskommelse)

Rusta Er inför vintern!
Dax att se
över Era
vinterdäck!!

Välkomna att ringa!
Carola Sjödin Johansson

Vår kunskap - din trygghet! * Tel.: 0624 - 100 66, 070 - 64 65 066
Ombud i Junsele - Jakobssons Blommor, tel.nr.: 0621 - 100 05

Sönd. 25 sept. kl 18.30
(från 11 år, längd 2,05h)

ISHOCKEY
RAFNAHALLEN
Träningsmatch
söndag 25 sept. kl 11.00
U13

Ramsele IK/Hotings IF
Sollefteå HK
Kom och
heja på våra
grabbar!!

Saknad kan inte
beskrivas i ord.

PRO Ramsele-Edsele
Seniorshopen och våra mannekänger medverkar. Servering.
Allmänheten hälsas välkomna! / Styrelsen.
Kulturföreningen anordnar NOSTALGIHELG den 30/9-2/10
för att stödja Faxen. Vi behöver Faxen! PRO:are möt upp!!

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbedes vänligt. Respektera.

B. Magnusson
Jag firar dagen på
annan ort.
Sören Jönsson

NOKIAN och
GOODYEAR m.fl.

www.dackteam.se

... - VI HAR ÄVEN DÄCKHOTELL!!

Välkomna in till oss!

Stöd
Ramsele Hembygdsförenings
Minnesfond
Bankgiro: 148 - 0599
Swish: 123 180 4764
(.. - under meddelande, ange kondoleansperson samt givare)

Hur gör man när man testamenterar
eller skänker en minnesgåva?
Ring 08 -584 209 00 eller gå in på
www.barncancerfonden.se

Välkomna in så hjälper vi Er att
kontrollera däck och fälgar.

Månadsmöte - torsdagen den 22:a sept.
kl 13.00 på Faxen, Ramsele.

POTATIS - SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Amandine, Cherie, Gul
mandel m.fl. sorter. 5- och 20kg-förp.. Även KRAV-potatis.
Sv. äpplen, morötter, lök, rödbetor, solrosfrö o. fodermorötter.
Nykokt sylt flera sorter (60-70% bärhalt). Säljes från lastbil;
Tisdag 27/9 och 25/10: Backe (bakom f.d. OK) kl 18.45.
Onsdag 28/9 och 26/10: Ramsele torget kl 08.00.
Enda turerna i höst!
Ej kort. * Tel. 070 - 353 41 86 / 070 - 298 39 40
www.potatisbilarna.se

Öppet: Månd-Fred 07-17

*

0623 - 101 45

*

... mer än bara däck!

Landet koloniseras
Det är en faktabok om hur byarna tilldelades
sina skogsarealer vid mitten av 1700-talet
samt avskrifter av de beslut som länets
Landskontor fattade när marker skulle upplåtas för nybyggesanläggningar den
intensiva perioden 1762-1830.
Boken är en omistlig källa till kunskap om
hur Ramsele koloniserades under denna tid.
Boken distribueras via Ramselebladet på
Storgatan 1, tel. 070 - 371 95 02
Den kostar över disk: 375kr
Kan även beställas per telefon och betalas
med swish: 123 180 47 64

MEDLEMSBINGO I LUNGSJÖN

(vid distribution via post tillkommer 100kr i porto och emballage)

Fredag 30 sept. kl 19.00 på Lägergården, skolan.
VÄLKOMMEN! /LFF

Stiftelsen Ramsele Socken

Hej allihopa!
Det är med stort vemod och
saknad vi nu stänger vårt
Lilla Varuhus på landet.
Men allt har ett slut och så blir
det också för Hem & Fritid.
För oss själva är känslan, trots
allt, skön över att nu få styra
tiden lite själva.
12 trevliga år i sportbranchen
med denna butik som ju har
varit nåt helt annat än att jobba
med livsmedel, och det känns
otroligt att 12 år har passerat.
Men totalt har vi, Anki och
Jonne, jobbat i mer än 40 år
som handlare.
Vi vill rikta ett stort tack till
alla våra kära & trogna kunder
som handlat och besökt oss
genom åren. Vi kommer att
sakna er. Ett stort och varmt
tack till all den fina personal vi
haft med oss under alla år.
Ingen nämnd och ingen glömd.
Hur avslutar man?
Vi tänkte, trots att butiken är i
det närmaste tom, bjuda på
kaffe och tårta.
Vi vill gärna träffas lite en sista
gång som handlare innan vi
stänger butiken.
Kaffe och tårta men ingen
handel. Bara lite trevligt prat
och kanske lite gamla minnen.
Fredagen 23 september!
Pannan är varm från kl 12
och vi håller på till kl 16.
VÄLKOMNA!
Vi hälsar också
Jenny & Erik LYCKA TILL
och välkommen till huset.
Tack för oss vi syns på byn☺
Anki och Jonne

