
Hos din ICA-handlare!

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!!

Pasta, ICA
500g

10:-

RamseleBladet

GRUPPKORSBAND TILL HUSHÅLL och KONTOR

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

ÅRGÅNG 59   *   VECKA 04 - 2023

Öppet alla dagar!

09 - 20

Du följer väl oss på facebook där du
har möjlighet att hänga med på

våra förhandsbokningar?
För att avslöja några som kommer i närtid så är
det bl.a. det populära kebabköttet i 2kg-påsar
och Sibyllas varmkorv - bra grejer till bra priser!

Tack för att du handlar för Ramsele ❤

Tomater
krossade

1090

Tomater
babyplommon, 500g

25:-

Bacon
140g

1390

Håll utkik efter pilen nästa vecka,
den kommer att finnas på varor

som är prissänkta fram till och med
19 feb. - sedan kommer nya varor

som gäller vecka 7-11 o.s.v.
Riktigt bra priser, vad sägs om:

Visst är det härligt nu när vi
märker att ljuset börjar återvända

och dagarna blir längre!
Passa på att förgylla ditt hem med en fin

Tulpanbukett i 20-p. för 99:- där 3kr av varje
såld bukett går till Glada Hudikteatern!!
Har du sett de fina skyltarna som vi har

fått upp i butiken... - Vi är supernöjda och
nu är det också en klocka uppsatt i kassan,

vilket många av har saknat.
Det är fortsatt tuff ekonomisk situation för

många o. då har vi glädjande nyheter!
Håll utkik efter pilen nästa vecka...

Den kommer att finnas på varor som är
prissänkta fram till och med 19 feb., sedan
kommer nya varor som gäller V. 7-11 o.s.v.

LEIF ENGSTRÖM, 070 - 666 45 06
Sollefteå/Strömsund

ROBERT MOSTRÖM, 070 - 410 00 23
Sollefteå/Åsele

AB Högland Såg & Hyvleri. Gamla Riksvägen 52, SE-891 51 Örnsköldsvik, www.hoglandssagen.se

Jord- och Skogsägare
Jag kan hjälpa er med frågor rörande er fastighet.

Kontakta mig:
Ingemar Olofsson, Fastighetsmäklare och Skogsmästare

Tillhandahåller bl.a. dessa tjänster:

* Bokslut
* Deklaration
* Fastighetsförmedling
* Fastighetsvärdering
* Generationsskiften
* Gåvo- och köpehandlingar

Mobil: 070 - 258 22 97  *  Adress: Kronvägen 13, Junsele
www.skogomakleri.se

LAPPMARKS-
POTATIS

Mandel, King-E, Asterix,
Bintje o Princess. Egen odling.

Fredag den 27/1
Backe (vid Paus@) .. kl 08.15
Ramsele (på Torget)  kl 09.00
Strömsund (Kyrkan) kl 10.30

Förbeställ gärna.
Tar kort och kontant. Välkomna!

Anna & Martin
Nästa tur den 24/2.

www.lappmarksbonden.se
Åsele. 0941-200 93, 070-523 73 47

Vi utför snöskottning på
små som stora tak.

Rutavdrag. Hör av er om
ni behöver hjälp.

Mattias, 070 - 206 61 73



Tillbehör och
reservdelar.

Trevlig helg!

ALLT INOM
PLÅTSLAGERI o.
VENTILATION!

BERGVALLS
PLÅTSLAGERI

070 - 514 58 29

* Takbyten!

* Skorstenshuvar!

* Inklädnad av skorsten!

* Hängrännor och rör!

* Snörasskydd!

* Mindre byggnationer!

RAMSELE
REP & MEK AB

Krångv. 1   *  0623 - 107 60

Din rörmokare i Västra!   *   Tel. 070 - 621 97 16

IVT värmer Sverige.
Vi har installerat över 400.000 värmepumpar i hela landet.
Den erfarenheten delar vi gärna av oss av. Vi hjälper dig
att välja rätt värmepump och installera den enligt konstens
alla regler. Välkommen!

Vi älskar värmepumpar.
Så att du kan älska annat.                         www.ivt.se

RAMSELE RÖR & ALLSERVICE

RUT- & ROTAVDRAG

JÖRGEN MAGNUSSON, 0724 - 57 80 57 www.roansmobler.se

Nya tel.nr. på Contrado Ramsele (MKM Ekonomi)

MKM
Ekonomi

0623256400

Direktnummer; ..
Karin G  0623 - 25 64 01
Marie G  0623 - 25 64 02

Sara S  0623 - 74 49 30
Jessica D  0623 - 74 49 31

Växel  0623 - 25 64 00

Välkommen till Storgatan 10, Ramsele!



Backe Begravningsbyrå AB
Ombesörjer allt vid begravningar!

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

Ditt lokala försäkringsbolag!
Vi tecknar försäkringar i hela Sollefteå Kommun.

Hos oss kan Du teckna Villa-, Villahem, Hem-, Fritids-
hus-, Lantbruks- och Gårdsförsäkring.

Har Du höga försäkringspremier? .. - Välkommen att
kontakta oss så försöker vi sänka dom. ✆ 0623 - 710 50

TACK
för all uppvaktning på

min födelsedag.
ÅSA

Ramsele-Edsele
Företagarförening

ÅRSMÖTE
Onsdag 15 feb. kl 18.00

på Solporten.
Alla medlemmar kommer att

få inbjudan via mail.

BOKTIPS!!
SÖRÅNÄSBOKEN

Min första bok om Sörånäs är nu klar och kan nu köpas hos:

Fjällsjö Framtid
Torggatan 1, Backe

Karin Meåbo
Meåfors (Ramsele)

Solporten
Kägelbacken 6, Ramsele

Kostnad: 320:- (swish)
Agne Sjödin Varberg. Tel. 070 - 132 15 01

VÅRT .......
VARMA TACK .......

till Er alla som på
olika sätt hedrat minnet

av vår älskade

Sven-Olof Lagergren
vid hans bortgång och

begravning.

Tack till Hemtjänsten och
övrig vårdpersonal för jätte-

fint bemötande och god
omvårdnad.

KARIN
Lars-Olof och Andreas

med familjer

TUSEN TACK
till all personal på

Nipudden, avdelning blå
för allt fint ni gjorde för

Iréne under hennes
tid hos er.

Malte Gunnarsson
och Troy

Magnus Tjernberg & Anders Jacobsson
Uppskattar verkligen er hjälp till

oss ”offroadåkare”....
Efva, Ramselevallen

BliBliBliBliBli medlemmedlemmedlemmedlemmedlem

ochochochochoch stöttastöttastöttastöttastötta ossossossossoss iiiii
vårtvårtvårtvårtvårt arbetearbetearbetearbetearbete medmedmedmedmed

skoterlederna!skoterlederna!skoterlederna!skoterlederna!skoterlederna!

Enskild medlem 100kr
Familj = 150kr

Bankgiro: 5214-0092
(märk med namn)RamseleBladet

Storgatan 1, Ramsele  *  Tel.nr.: 070 - 371 95 02

ramselebladet@telia.com

ANNONSERA ENKELT o. EFFEKTIVT I ”BLADET”

ANNONSERA ENKELT o. EFFEKTIVT I ”BLADET”

VANLIGT UTSKICK
NÄSTA VECKA!

OBS!  OBS!

Manusstopp är
som vanligt på
fredag kl 17.00

veckan före
utgivning.

(månd. kl 12 i mån av utrymme)

VÄLKOMNA IN!



Till hönsen har vi värpfoder,
allfoder och snäckskal!

Välkomna in till oss!Välkomna in till oss!Välkomna in till oss!Välkomna in till oss!Välkomna in till oss!

Öppet: Månd-Fred 07-17    *    0623 - 101 45    *    ... mer än bara däck!

... - följ oss på  ...............

MAT TILL VILDA DJUREN!
Solrosfrö 4kg och 20kg,

skalat 3kg

Hampfrö, vildfågelfrö,
nötter o. talgbollar!

... - samt foder till hästar,
kor, får och getter

m.fl. m.fl.

Till de vilda djuren har
vi Renfor, havrekross och

saltstenar!

Sönd. 29 jan. kl 18.30
(från 15 år, längd 1,43h)

M3GAN

Månd. 30 jan. kl 18.30
(från 7 år, längd 1,59h)

HILMA

Västansjö Entreprenad AB

Nötkött från
dom betande kossorna

i Ramselevallen.

Liten nötlåda 10kg
215kr/kg

Stor nötlåda 20kg
200kr/kg

(leverans mitten februari)

Mattias, 070 - 206 61 73
    Malin, 073 - 817 00 75

PÅMINNELSE!
Ramsele Kulturförening

bjuder in till Årsmöte
på Faxen, Ramsele

måndag 30/1 kl 17.00
i C-salen.

Vi bjuder på fika och
därefter filmen

Hilma af Klint kl 18.30.
Varmt välkomna!

Stig, 070 - 372 52 96

* Önskar köpa ca 200m3 - 300m3 björk, 100kr i
* bonus utöver gällande prislista utlovas.

* Tar gärna på mig mindre avverkningar på
* 50m3 - 100m3, helst lövdominerat, även svår-
* tillgängligt.

Vi grönsätter de områden vi avverkar.
Hjälper även till vid röjning.

ÖPPET HUS PÅ

Söndag den 29/1 finns
det möjlighet att gratis
prova på några av våra

olika grupp-pass!!
Sebastian Tjärnberg finns på
plats i gymmet för den som
vill ha hjälp där. Det kommer
att finnas små smoothies för
er att smaka. Det blir någon
tävling också, med bra vinst.

Följ Ramsele IK på
facebook och instagram!!

Varmt välkommen!
Även om du bara vill titta på!

Kl 10.00 Funktionell styrka
med Anne (30min.)

Kl 10.45 Crossfit-inspirerat
Åsa, Sanna & Calle (45min.)
Kl 11.45 Mixed Moves med

Susanne (30min.)
Kl 12.30 Spinning med Ewo

(30min. - boka plats!)
Kl 13.15 Seniorgympa med

Karin (30min.)

ISHOCKEY
RAFNAHALLEN

U-10 spelar sammandrag i
Rafnahallen lördag 4 februari

med start kl 10.00.
Kom och heja på våra tappra killar
och tjejer. Kiosken är öppen med

försäljning av div. godsaker!

Lördag den 4 februari kl 16.00
i Rafnahallen kommer

åkerierna att för tredje året
i rad mötas i en kamp.

Det står 1-1 i matcher, vilka blir
årets vinnare? .. - Kom och supporta

alla härliga timmerbilsförare.
Gammal som ung.

Kiosken är öppen
och vi hälsar alla välkomna!

Hur gör man när man testamenterar 
eller skänker en minnesgåva? 

Ring 08-584 209 00 eller gå in på
www.barncancerfonden.se

Saknad kan inte 
beskrivas i ord.


