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MEDDELANDE FRÅN
BYALAGET
Sunnansjö byalag gör tillsvidare precis som alla andra

och följer naturligtvis utvecklingen framöver genom att ta

del av informationen från Folkhälsomyndigheten,

Socialstyrelsen och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap. 

 

Med anledning av det vi i nuläget vet och inte vet om

utvecklingen av och konsekvenserna av Covid-19, ställer vi in

alla möten och aktiviteter under april-maj och återkommer

så snart som det är möjligt. Den planerade våryran som vi

har varje år här i byn kommer därför ställas in i år. Vi

hoppas att vi kan anordna någonting lite längre fram i år

när läget är bättre.

 

Förhoppningsvis så kan vi hålla ett årsmöte i slutet

av maj och annonserar då i vanlig ordning om det på våra

anslagstavlor.

 

Vi hoppas att alla klarar sig så lindrigt som möjligt

i denna tuffa pandemi.

 

På återseende!

Sunnansjö byalags styrelse



OSTBUTIKEN
I VÄSTANSJÖ

NITTBACKSVÄGEN 3 I
FAGRA SUNNANSJÖBYGDEN.

 
076-769 1255.

--- En god affär ---
Öppet fredagar kl.

13.00 - 17.00
 

Välkommen till de goda smakernas butik!
 

Leverans av chark varje vecka till vår kyldisk från Mora Salt och
Rökning samt varmrökt fisk från dubble Svenska Mästaren.

 
Lagrade svenska ostar.

 
Kvalitetsostar från Europa.



BLI MEDLEM I

SUNNANSJÖ BYALAG

Vuxen 100 kr
Barn under 18 år 50kr

Familj 250 kr
Kom ihåg att skriva för vem eller vilka avgiften gäller!

Medlemsavgift för 2020

Bankgiro 464 - 6774

 
Under 2019 uppdaterades
Olsjö kyrkstig av Sunnansjö Byalag med ny markering,
vandringsledskyltar, ny broschyr m.m. I år ska vi sätta upp
nya skyltar i trä vid kolbottnar, smedjan med flera ställen.
Planen är också att ersätta befintliga bänkar med nya för
rast och vila. Komplettering av markeringen samt röjning
ska också utföras.
 
För mer information om Olsjö kyrkstig och andra vackra
besöksmål, gå in på:
grangardehembygdsforening.se

OLS JÖ  KYRKS T IG
Vandringsled med gamla anor



FRISÖR- MARIA FIXAR
ditt  hår,  dam herr och

barn
 

Välkomna till oss!
CAFE -  SMILLA BAKAR

Bestäl l  tårtor och
smörgåstårtor

 

BUTIK- KLÄDER OCH
PRESENTER GODIS

HYTTVÄGEN 26
TELEFON:

0730775571

MICKE 
verkstad,  bi l

lack plåt

VI HYR UT
SLÄPVAGN.



HUR VILL VI UTVECKLA VÅR BYGD?

VAD KAN VI GÖRA
MED VÅRA LOKALA RESURSER?

För att i någon utsträckning ge svar på denna fråga, har

Sunnansjö byalag, en representant för Ludvika kommun samt

en processledare från Hela Sverige ska leva, genomfört en

LEA -lokalekonomisk analys under vintern 2020. Vi är 1048

personer som är folkbokförda och permanentboende i

Sunnansjö (2018). Därtill tillkommer fritidsboende och

turister som bor här säsongsvis.

 

I en rapport som kommer att finnas på vår

hemsida vill vi berätta vad vi har kommit fram till. Tanken är

att rapporten ska kunna utgöra ett underlag för fortsatt

dialog och ett fördjupat arbete med vår lokala ekonomi i

Sunnansjö.

 

Förhoppningsvis stimulerar läsningen till några

nya tankar kring vår gemensamma framtid i Sunnansjö!

 

Vi vill också tacka Ludvika kommun för

medfinansiering och stöd i genomförandet av den

lokalekonomiska analysen.

 

Vill du ha ett examplar av analysen? Maila i så fall våran

ordförande Inger så skickar hon den till dig: 

mattsson.inger@gmail.com



BO NORDBÄCK STIPENDIET
Bo Nordbäck var under många år läkare på Grangärde

Vårdcentral i Sunnansjö. Vid hans död inrättades ett

stipendium till hans minne. Varje år, sedan 2007, har

stipendiet delats ut som ett uppmuntringspris till 

ungdomar som under utdelningsåret fyller högst 18 år och

som bor i det område som år 2006 ingick i Grangärde

Vårdcentrals upptagningsområde. 

 

Stipendiet utdelas till en ung person som kan anses vara ett

föredöme för sina kamrater eller varit framgångsrik inom sitt

område. 

 

Stipendiefonden förvaltas gemensamt av Sunnansjö Byalag

och Grangärde Hembygdsförening. 

 

Stipendiet delas ut i samband med midsommarfirandet på

Hembygdsgården i Sunnansjö på Midsommardagen.

 

Förslag på pristagare lämnas in tillsammans med en

motivering till Sunnansjö byalags kansli senast den 31/5.

Förslaget kan även skickas till kansliet med vanlig post eller

e-post. 

 

Sunnansjö Byalag

Hyttvägen 39 

77012 Sunnansjö

 

sunnansjo@hotmail.com



CYKLAR, ELCYKLAR, MOPEDER, 4-HJULINGAR
O MOTORCYKLAR SAMT SERVICE

STORGATAN 45
771 30 LUDVIKA

 
TEL: 0240 -  611 700



VÄSMANKAJEN RUSTAS
Sunnansjö Byalag rustar upp Väsmankajen. Skylten vid vägen

får ny text och nytt fotografi samt att skylten rätas upp. Ny

skylt vid kajen med text och fotografi. 

 

En av bänkarna med bord är rutten och har gått sönder.

Den ska ersättas med en ny som ska tillverkas av virke som

Ingegerd Persson har skänkt. Den andra bänken ska fräschas

upp. 

 

Något som skulle vara bra för kajen är om den stora granen

söder om kajen kunde fällas.



VÅRDCENTRALEN

SUNNANSJÖ
Distriksläkarmottagning, telefon 07:30-16:00

0240 - 49 57 00

Sjukvårdrådgivning övrig tid
1177 

Nödsamtal (Ambulans giftinformation, polis, räddningstjänst)
112

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 även tillgäng till 70.000
bäcker att låna!

 

Solgärdets bottenplan, Tel 0240 - 916 13
 



Som medlem och delägare i Sunnansjö serviceförening Ek för.
”Mackföreningen”
 
För att bli medlem betalar du in 600 kr per önskad andel till
bankgironummer  472-2468 och skickar ett mail till 
 steng48@gmail.com med personuppgifter och adress. 
 
För att ta del av ev. återbäring måste du vara medlem och
tanka med Dalvik tankkort. Önskar du Dalvik tankkort ansöker
du via Dalviks hemsida:
 
http://www.dalvikskvarn.se/tankkortsansokan.asp
Skriv på blanketten att du är medlem i föreningen.

ANNS FOTVÅRD

ATELJÉ VÄVGLÄDJE BUTIK OCH B&B

DANIELSSONS ENTREPRENAD

DÄCKSERVICE LH GRÄV

HANS FREDRIKSSONS MÅLERI

KENNETHS ELSERVICE 

MIKAEL KARLSSONS ÅKERI

MARIAS

OSTBUTIKEN I VÄSTANSJÖ

PER-LARSGÅRDEN

RENATES FOTVÅRD

SUNNANSJÖ SÅG&SKOG

070 - 567 69 57

0240 - 914 69

070 - 529 17 57

070 - 330 10 55

070 - 645 56 93

070 - 509 51 70

070 - 209 76 32

073 - 077 55 71

076 - 769 12 55

070 - 208 56 57

073 - 277 08 22

070 - 675 19 12

Välkommen

Några av våra fantastiska företagare i byn



SOLGÄRDETS ÄLDREBOENDE

 

 

SUNNANSJÖ SKOLA F-6

Rektor

Personalrum

Fritidshem

SUNNANSJÖ FÖRSKOLA

Linden

Eken

Lönnen

GRANGÄRDE HEMBYGDSFÖRENING

GRANGÄRDE KULTURFÖRENING

Ordf. Margit Kaj

GRANGÄRDE RRC

SPF SENIORERNA GRANGÄRDEBYGDEN

SUNNANSJÖ FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

 

SUNNANSJÖ IDROTTSKLUBB, SIK

SUNNANSJÖ SERVICEFÖRENING "SUNNANSJÖMACKEN"

0240 - 56 58 27

0240 - 56 58 28

0240 - 56 58 64

 

0240 - 56 58 03

0240 - 56 58 32

0240 - 56 58 34

 

0240 - 56 58 30

0240 - 56 58 31

0240 - 56 58 43

grangardehembygdsforening.se

 

0240 - 64 11 96

grangarderrc.com

grangardebygden@spfdalarna.se

070 - 397 63 94

070 - 549 70 97

070 - 675 19 12

070 - 541 17 84

FÖRENINGAR &
INSTITUTIONER I SUNNANSJÖ

Besök oss gärna på webben: sunnansjobyalag.se


