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MEDDELANDE FRÅN BYALAGET
Coronapandemin börjar nu avta, men vi får inte helt slappna 

 av ännu, utan vi får alla ta vårt ansvar att hålla avstånd och 

 göra allt vi kan för att minska spridandet.

Vi hoppas nu att vi kan genomföra en vårmarknad, men Ni
hittar oss först på julmarknaden på Sunnansjö Gammelgård
den 20 november med bla. Jullotteriet.
                                                                                                      

TILL FÖRETAG OCH FÖRENINGAR
Byalaget genomför just nu en aktion med att göra nya
välkomstskyltar till byns infarter.
Vill Ni vara med och sponsra dessa skyltar? Stora som små
bidrag tas tacksamt emot till byalaget. 
Vill ni vara med i vårens  upplaga? Skicka oss ett mail. 

Nya styrelsen ser i dagsläget ut på följande sätt, "lagfoto"

kommer senare på vår hemsida.

Hans-Erik Jansson     Hans-Erik Lang    Mikael Areschoug
Anita Jones Larsson    Annie Klar     Ann-Christin Runkvist
Lars Byström    Inger Mattson     Ulrika Andersson
Helena Karlsson                                      

               
 mailadress: sunnansjo@hotmail.com
 hemsida: sunnansjobyalag.se
 facebook: Sunnansjö Byalag 

Sunnansjö byalags styrelse



STORGATAN  45
771  30  LUDVIKA

 
TEL:  0240  - 611  700

Tack för att Ni handlar lokalt!

Rüdiger "Fotta" Foitzik

Hemsida: fottasmc.se



Öppet/avhämtning fredagar 
kl. 13.01 - 17.30

 
Välkommen till de goda smakernas butik!

 

Nu finns varmrökt fjällröding i vår disk.
Leverantör är den dubbla Svenska Mästaren.

 

          Korvar och skinkor från Björk & Co. är numera basvaror
hos oss .

   
          Nu kan Ni också ta med Er praliner och tryfflar levererade

av Beriksson. 
 

Lagrade svenska ostar.
 Kvalitetsostar från Europa.

 

OSTBUTIKEN
 i Västansjö

 - En god affär -

Nittbacksvägen  3  
i  fagra  Sunnansjöbygden .

 
 076-769  1255

Hemsida:  ostbutiken .nu



Sunnansjö Herrgård
En fin höstdag i oktober fick vi en pratstund med Mats Rosin på             

Herrgården. En givande dag som gav oss både glädje och inspiration.   

En fantastisk historia om Herrgården förr och nu.                                    

                                 

Nuvarande huvudbyggnad uppfördes på 1760-talet och var i               
 rödfärgat timmer,  på 1860-talet fick den sitt nuvarande utseende        

med vitmålad panel,  verandor på norra och södra sidan samt första  

 delen av köksflygeln.                                                                                 

1836 övertog Carl Reinhold Roth Ludvika Bruk och även Sunnansjö       

 Herrgård. Ända fram till 2009 har ättlingar till Roth ägt Herrgården.    

2009 övertogs Herrgården av familjen Rosin som sedan dess bor        
 permanent på gården. 1995 förklarades Sunnansjö Herrgård som          

byggnadsminne, med 14 kulturskyddade byggnader.                              
                                                                        

En restaurering pågår  med att byta fönster på den gamla                             

tjänstebostaden, här hoppas vi nu att ingen kastar sönder dessa nya   

 fönster som skett flera gånger tidigare.                                                     

En plan finns för badhuset där badverandan ska få den gamla              

funktionen att kunna höjas och sänkas allt efter vattennivån.                  

 

Under tiden vi går genom trädgården föds nya ideér. En vårmarknad   

på gårdsplanen, kaffeservering med våfflor, plantmarknad......ja inget   
är omöjligt och med Mats positiva anda hjälps vi åt.

 



Sunnansjö Byalag & Bibliotek
 

EN MÖTESPLATS FÖR FOLK OCH FÖRENINGAR
 

Biblioteket håller fortsatt öppet men obemannat.
Öppet när förskolan är öppen och stänger när förskolan

går för dagen.
 

Du kan kontakta oss via mail: sunnansjo@hotmail.com



Byalagets uppgift är att tillvarata Sunnansjös               
 möjligheter att utvecklas och bli en livskraftig och ännu
trivsammare ort.                                                                

 

Vad brinner du för?
Kom med förslag och idéer!

 

  Välkommen att skicka in dina förslag till:                                       
sunnansjo@hotmail.com eller lämna det i  boklådan vid 

 ingången till biblioteket.                                                    
 

Det går också bra att lämna dina förslag på                 
 Facebooksidan Sunnansjö Byalag.                                   

 

Vi ser fram emot din medverkan!
Styrelsen

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 2022

Bankgiro 464 - 6774



Styrelsen Sunnansjö IK

En varm och  fin sommar har passerat men en del annat har faktiskt
skett emellan besöken på badstranden.

Utegymmets färdigställande har fortgått och en solig lördag i slutet
av september invigdes vårt efterlängtade utegym.

 

Fotbollslaget i div 7 har gjort sin debutsäsong och slutade på en
fantastisk andra plats. En ynka poäng saknades för uppflyttning till    

 div 6.

 

Knattarna har "lirat" och lekt fotboll på söndagarna under sommaren,

en härlig aktivitet.
 

Vintern närmar sig nu och föreningen är med och sköter och
underhåller skidspåren uppe vid "Tallhea" samt spolning och skottning

av hockeyplanen.

Vi vill tacka för allt stöd till föreningen. Ni medlemmar är föreningen.

Företagen som stöttat och sponsrat oss på olika sätt, utan Er får vi
svårt att driva vår verksamhet. Frivilliga swishbidrag ger ett fint stöd
för fortsatt utveckling. Grunden för föreningen är ideellt arbete och
utan alla dessa mängder med ideella timmar som våra medlemmar
lägger på vår förening skulle inget fungera. Just du som läser detta
kanske har någon idé på ny aktivitet? Du kanske vill engagera dig i
någon aktivitet? Hör av dig någon i styrelsen.

 

Framtiden diskuteras nu i föreningen. Du hänger väl med på resan?

Bli  medlem idag!!

 

Sunnansjö IK - Din idrottsförening i byn.



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:

073 -  077 55 71

MICKE 
verkstad,  bi l

lack plåt

VI HYR UT
SLÄPVAGN!



Försäljning av lammkött och skinn från egen
uppfödning.

 Ägg. Hembakat bröd. 

Krav Mjöl från Limabacka kvarn.

 Kryddor från Gotland och vissa produkter från
Mora Salt och Rök.

 
Vi finns på Västansjövägen 2 i Sunnansjö

tel: 070 - 208 56 57
instagram: per_larsgarden_sunnansjo

 
 

Per-Larsgårdens Gårdsbutik.

Öppet Tisdagar    12:00 - 17:30
            Fredagar    14:00 - 20:00



 

TALLMO HANDELSTRÄDGÅRD
 

Försäljning av potatis och grönsaker
 

Öppet fredagar kl 9.00 - 17.00
lunchstängt 12.00 - 13.30

 

Vi finns på facebook - kolla vårt utbud!
Vi tar kort och kontanter

Välkomna!
 

Info: Ingemar Wahlström 070 366 98 76



 

KRONANS  APOTEK ,  SUNNANSJÖ
 

ÖPPETTIDER:  MÅNDAG  - FREDAG  09:30  - 17:00
 

 LUNCHSTÄNGT  12:30-13:30
 

TELEFON:  0771  - 612  612
 
 

VÄLKOMNA !
 

VÅRDCENTRALEN  SUNNANSJÖ
 

DU  KAN  KONTAKTA  OSS  FÖR  RÅDGIVNING ,
TIDSBOKNING  OCH  FÖRNYELSE  AV  RECEPT .

 
TELEFON  0240  - 49  57  00  

MÅNDAG  - FREDAG  KL .  07:00-16:00
 

FÖR  SJUKVÅRDSRÅDGIVNING  ÖVRIG  TID   1177
 

DU  KAN  OCKSÅ  KONTAKTA  OSS  GENOM  WWW .1177 .SE ,
 1177  VÅRDGUIDENS  E-TJÄNSTER .

 
VID  NÖDSITUATION   112  

(AMBULANS  GIFTINFORMATION ,  POLIS ,  RÄDDNINGSTJÄNST)
 



Vi utför det mesta inom bygg 
såsom

 Takbyte  Utbyggnad
 Nybyggnad  Kök
 Badrum                  Fönsterbyte m.m.

Kristoffer Nauclér
Grytängsvägen 17
770 12 Sunnansjö
070-4973343



 

Bli medlem i SPF Seniorerna Grangärdebygden och delta i
 våra roliga aktiviteter såsom, måndagscaféer,                     
månadsträffar, luncher, cirklar och friskvårdsaktiviteter.    

 

Du får en påkostad medlemstidning som kommer ut med nio
 nummer per år.  

 

Rabatter på bland annat försäkringar, el och mycket mer. 
 

 

 

 

Intresserad? Skicka ett mejl till
grangardebygden@spfdalarna.se 

SPF S E N I O R E R N A Grangärdebygden



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. 

som medlem och delägare i Sunnansjö 
 serviceförening Ek för.

"Mackföreningen"

Välkommen



ANNS MEDICINSKA FOTVÅRD

ATELJÉ VÄVGLÄDJE BUTIK OCH B&B

DANIELSSONS ENTREPRENAD

GRANGÄRDE ORIENTERINGSKLUBB

HANS FREDRIKSSONS MÅLERI

HEJ SERVICE SNICKERI & TRÄDGÅRD

HONDA MC CENTER

KN BYGG 6 FASTIGHET AB 

MIKAEL KARLSSONS ÅKERI

MARIAS SUNNANSJÖ AB

OSTBUTIKEN I VÄSTANSJÖ

PER-LARSGÅRDEN KÖTT OCH SKINN

RENATES FOTVÅRD

STJÄRNKULLENS KENNEL, HUNDMASSAGE

SUNNANBO KB

SUNNANSJÖ EK FÖRENING MACKFÖRENINGEN

SUNNANSJÖ MASKINGRÄVNING AB

SUNNANSJÖ SÅG & SKOG

TALLMO HANDELSTRÄDGÅRD

VÅRDCENTRALEN SUNNANSJÖ

070 - 567 69 57

0240 - 914 69

070 - 529 17 57 

070 - 351 57 39

070 - 645 56 93

070 - 658 58 53

0240 - 61 17 00

070 - 497 33 43

070 - 209 76 32

073 - 077 55 71

076 - 769 12 55 

070 - 208 56 57

073 - 277 08 22

073 - 802 38 57

070 - 318 58 06

070 - 541 17 84

070 - 352 33 24 

070 - 675 19 12

070 - 597 15 09

0240 - 49 57 00

Några av våra fantastiska företag och
föreningar  i byn


