
Oktober 2019 – mars 2020

STORT VARMT TACK till Dig Thomas Lank, 
för allt GOTT och för Ditt vänliga bemötande 

som Du bjudit oss under mer än 25 år! 
Du har alltid varit lyhörd för kundernas behov och legat 

i framkant med ekologiskt och närproducerat!
Byalaget har å allas vägnar tackat Thomas med en 

ståtlig orkide’ och ett presentkort på en 
gourmetmiddag på Akropolis.

Irén Wång hälsas varmt välkommen till COOP Sunnansjö!
Av Thomas, Byalaget, alla gamla och nya kunder!

Irén kommer närmast från ”Stora COOP”.
Efter 7 år där ser Irén positivt på 

nya utmaningar i Sunnansjö!
Återigen VARMT VÄLKOMMEN! 



TALLMO HANDELSTRÄDGÅRD
Försäljning av ekologiska grönsaker

Öppet fredagar kl 9.00 – 17.00
(t.o.m. oktober även tisdagar)

lunchstängt 12.00 – 13.30 
Vi finns på facebook – kolla vårt utbud!

Vi tar kort och kontanter!

SUNNANSJÖ BYALAGS
ÅRSMÖTE  2020

SÖNDAG den 15:e Mars
Kl. 15:00

i Fritidslokalen på skolan
Kom och påverka vad Byalaget
ska jobba med kommande år!

Stipendium till minne av Bo Nordbäck
Vid midsommarfirandet på Hembygdsgården i Sunnansjö
tilldelades Filip Karlsson ett stipendium på 1000 kronor. Filip är
född och uppvuxen i Sunnansjö och har sedan unga år följt med
familjen på städdagar och hjälpt till vid marknader. Han hjälper
även till med att sätta ut flaggorna i byn. Filip läser nu till
snickare på Malmens byggprogram. Han är en tillgång för byn och
genom sitt arbete och sin kärlek till Sunnansjö är han även ett
föredöme för kommande generation genom sitt sätt att vara.

Förslag på stipendiater till 2020 lämnas skriftligen till Sunnansjö 
Byalag, Hyttvägen 39, 770 12 Sunnansjö
eller till sunnansjo@hotmail.com



Lunchbuffé, Konferenslokaler
Hotellrum, Bröllop m.m.

Boka julbord 425:-/person
Serveras från 1/12 – 20/12, lunch eller middag

Telefon: 0240-915 00

www.morhagenfabodhotell.se

info@morhagenfabodhotell.se

FÄBODHOTELL
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SUNNANSJÖ BYALAG & BIBLIOTEK 

en mötesplats för folk och föreningar

ÖPPET TIS-, ONS-, TORSDAG kl 12:00 – 17:00

Här kan Du kopiera och Du har tillgång till 

70 000 böcker att låna på hemmaplan.  

www.sunnansjobyalag.se sunnansjo@hotmail.com

Solgärdets bottenplan tel. 0240 - 916 13. 

Olsjö Kyrkstig
I Vandringslyftet Dalarna slår Visit Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna ett 

slag för vandring och vandringsleder. Under två 
års tid har man arbetat med att ta fram en standard för hur 

vandringsleder ska markeras och skyltas. Olsjö kyrkstig har under 
sommaren markerats om med den nya orangea färgen. Nu återstår att 

sätta upp skyltar för vandringsled. I samband med detta sätter vi upp nya 
kartor, informationsskyltar, som nu också är översatta till engelska. Vi har 

också tagit fram en ny broschyr som kommer att finnas vid 
informationstavlorna 

i båda ändar samt på biblioteket. Materialet har delfinansierats av Leader 
Bergslagen. Olsjö kyrkstig ger 

Dig en skön vandring med natur- och kulturupplevelser. 
Huvudman för Olsjö kyrkstig är Grangärde Hembygdsförening. Sunnansjö 

Byalag underhåller stigen/vandringsleden.



Vi fortsätter vårt tema om öppna landskap och träffar
Lars Byström och Anna Albinsson

på den historiskt intressanta Per-Larsgården. En gård med
mycket gamla anor.
”Leve våra öppna landskap och våra lantbruksdjur” skriver
Anna på Instagram! Det tackar vi för!
Lars och Anna driver en gård som producerar kött och skinn och
de gör det med kärlek och omtanke om djuren. Inget av deras
lamm är födda utan deras närvaro och omsorg.
Tanken var att de skulle ha 3 får för att hålla gården fri från
sly. Det blev 43 får i år och baggen Hampus ska nu bli far till nya
lamm från 18 tackor!
Lars och Anna har lagt ned oerhört mycket arbete på
Per-Larsgården med gott resultat. De utstrålar energi och har
många nya idéer, som att öppna en gårdsbutik med egna
produkter redan nästa sommar.
Per-Larsgården hörde från början ihop med Anders-Lars-
gården. I början av seklet köpte Sankt Johannes församling i
Stockholm gården, som blev Johannesgårdens barnkoloni under
många år.
Det är glädjande att höra att Lars och Anna kommer att
arrendera Anders-Larsgårdens åkrar för att utöka sin
verksamhet. Vi önskar Er Stort Lycka Till!



En stor eloge till Lars och Anna!

En eloge till Anna och Lars!



Höstmarknaden
Lördagen den 14 september var det höstmarknad
i Sunnansjö. Denna gång på ängen mellan apoteket/
biblioteket och Coop. Vädret var fint men blåsigt. 
Ett trettital knallar var på plats. De sålde bland 
annat skinnprodukter, hantverk, prydnadssaker, 
bröd, silver, kryddor, hudvårdsprodukter m.m. 

För de små fanns miniknat och hoppborg. 
Det serverades goda hamburgare, våfflor, 

tunnbröd m.m.
En lyckad marknadsdag!



Kom och inspireras hos Vävglädje

Färg, form, inredning, presenter,

material till stickning och vävning

Du kan boka in dig på en kurs - Brodera Påsöm

Tvåändsstickning

Flerfärgsstickning med lyfta maskor

Från varp till väv

Inspirationsdag

Vävupplevelser    Stickcafé

Bed & Breakfast:
Boka ett av våra tre personligt inredda rum

med gemensamma allmänna utrymmen

Besök hemsidan eller facebook
för öppettider och aktuella aktiviteter 



Vårdcentralen Sunnansjö
Distriktsläkarmottagning, telefontid 7:30-16:00………………0240-49 57 00

Sjukvårdsrådgivning övrig tid 1177 
Nödsamtal   112 (ambulans, giftinformation, polis, räddningstjänst)

Kronans Apotek, Sunnansjö
Öppettid: 09:30 – 17:00, Lunchstängt 12:30 – 13:30

Telefon:   0771-612 612

SUNNANSJÖ BYALAG

Medlemsavgift för 2020

Vuxen 100 kr, barn under 18 år 50 kr, familj 250 kr

Bankgiro 464 – 6774

Anns Fotvård, Solgärdet………………………………………………….……. 070-567 69 57
Ateljé Vävglädje, Butik, B&B www.vavgladje.se....................... 0240-914 69
Byvallens Kennel, hundfoder……………………….………………………… 0240-917 51, 

070-695 59 65
Coop nära, lanthandel & post…………………………………………..…… 010-741 23 12 
Danielssons entreprenad…………………………………………………….… 070-529 17 57
Däckservice hos LH Gräv, Morhagsvägen………………….…………… 0240-64 10 55
Hans Fredrikssons Måleri, Hyttvägen……………………….……………. 070-645 56 93
HEJ Service, fix för hus och trädgård ……………………….……………. 070 658 58 53
Kenneths Elservice kenneth.hutter@hotmail.se …………………… 070-509 51 70
Marias salong – hårvård, presenter, servering………….…………… 073-077 55 71
Mikael Karlssons Åkeri, Hyttv. 28…………………………………………… 0240-912 36, 

070-209 76 32
Morhagens Fäbodhotell……………………………………….………………. 0240-915 00
Ostbutiken i Västansjö…………………………………………………………… 076-769 12 55
Per-Larsgården…........................................................................  070-208 56 57
Per-Åke Persson Traktortjänst – snöröjning ……........................ 0240-916 89,

070-265 45 75
Renates fotvård, Grangärde Vårdcentral………………….….…….… 0591-206 17
Sunnanbo Bygg & Fastigheter AB……………………………………….… 070-318 58 06
Sunnansjö Herrgård, www.sunnansjoherrgard.se.................... 070-652 66 36
Sunnansjö Järnhandel……………………………………………………..….… 0240-910 04 
Sunnansjö Maskingrävning AB …………………….………………..……… 070-677 48 98
Sunnansjö Såg & Skog…………………………………………………………… 0240-912 22, 

070-675 19 12
Tallmo handelsträdgård, gårdsbutik ……………………………..……… 0240-911 75



Kom och bada och må bra!
Bastubad i Sunnansjö skola varje fredag året om (20 kr)

Damer kl 15-17

Herrar kl 17-19

VARMT VÄLKOMNA!

Föreningar & institutioner i Sunnansjö
SOLGÄRDET, äldreboende ………………………………..0240-56 58 27, 56 58 28, 56 58 64
SUNNANSJÖ SKOLA F-6, rektor ………………………………………………….……0240-56 58 03

personalrum...................……................………………...0240-56 58 32
fritidshem ……………………………………………………………0240-56 58 34

SUNNANSJÖ FÖRSKOLA
Linden …………………………………………………………………0240-56 58 30
Eken ……………………………………………….…………………..0240-56 58 31
Lönnen ………………………………………………………………..0240-56 58 43

Grangärde hembygdsförening ……………………….…….grangardehembygdsforening.se
Grangärde kulturförening, ordf. Margit Kaj...........………………………….0240-64 11 96
Grangärde RRC ………………………………………………………………………….grangarderrc.com
SPF Seniorerna Grangärdebygden ……………………..grangardebygden@spfdalarna.se
Sunnansjö Fiskevårdsområdesförening ……………………070 397 63 94, 070 549 70 91
Sunnansjö idrottsklubb, SIK ……………………………………………………………..070-675 19 12
Sunnansjö serviceförening, ”Sunnansjömacken” ……………………………..070-541 17 84

Tioårs-jubileum för Sunnansjö serviceförening
som försett bygden med bensin och diesel i 10 år. 
Dalvik Oil levererar bränslet till föreningen som 
har 280 andelsägare. Bli delägare och få 25 öre 
rabatt per liter med Dalvik-kort, samtidigt som Du 
skapar förutsättning för god service i bygden!



Ordförande har ordet
Tack alla Ni som vårdar vårt vackra Sunnansjö! Till Per-
Larsgården, Agneta Björk Broby, Hembygds-föreningen, 
Sunnansjö IK och alla Ni andra 
som städar och plockar skräp! Det blir så fint i byn!
Stort tack till alla fina företagare! Ni ger oss en välmående 
by med god service!
Samhällsbyggnadsförvaltningen valde i våras att lägga sitt 
ledningsgruppsmöte i Sunnansjö. Byalaget ses som en naturlig 
samtalspartner för frågor och svar i båda riktningar. Flera 
enhetschefer tog till sig frågor och synpunkter från byborna. 
T ex. om seniorboende, bystuga/samlingslokal för både barn 
och vuxna, trafiksäkerhet/dåliga vägar, belysning Grytängs-
/Morhagsvägen, brandpost vid nya vattenledningen 
Grytängsvägen, cykelväg Sunnansjö-Saxdalen, 
gym för allmänheten, handikappanpassning av Ludvikahems 
lägenheter. Fortsättning följer!
/Inger Mattsson

Knattefotboll Sunnansjö IK
Ett stort fång rosor till Marie Salmons som är initiativtagare 
till knattefotbollen. Marie såg att det saknades barn-
aktiviteter i byn och hon såg en välskött idrottsplats som 
sällan används. Marie kollade intresset via Facebook och fick 
fin respons från föräldrar och från Per Andersson och 
Marcus Johansson som ville vara med och hjälpa till. De 
bestämde sig för att testa 6 tillfällen under hösten. 
Det har fungerat riktigt bra. Barnen var nöjda och de flesta, 
ett tiotal har varit med nästan alla gånger. Avslutningen 24:e 
september bjöds barnen på fika. Marie hoppas på 
fortsättning till våren.  Bra jobbat Marie & co!


