Denna sida är ett samarbete mellan Ovanåkers Kommun och Reklamab

Vi finns här för er – Tillsammans i Ovanåker
Jag har nu utökat min service
med gratis hembesök

Vi är måna om att ni ska känna er trygga hos oss
Därför har vi god handhygien och torkar av handtag,
terminaler m.m. flera gånger dagligen.

Nu har vi startat en del av våra pass utomhus samt
begränsade deltagare pga rådande omständigheter.

Vi erbjuder hemkörning inom Ovanåkers kommun,
kontakta oss för mer info 0271-210 15

Måndag: Aktiv UTE 17.15 & 18.15
Tisdag: Aktiv HIIT 08.30, Aktiv Senior 10.00
Aktiv HIIT 17.15 & 18.00, Yoga 19.00
Onsdag: Aktiv Löpning 17.30
Torsdag: Aktiv HIIT 08.30, Aktiv Senior 10.00, Aktiv UTE 17.15 & 18.15
Fredag: Aktiv HIIT 15.30 & 16.15
Lördag: Aktiv X 09.30

SÖDERLUNDS EDSBYN

Givetvis är du välkommen till lokalen som vanligt.
Kontakta mig så hittar vi en tid som passar just dig!

070-217 29 04

EDSBYN

LÅNGGATAN 35, 0271-210 15
WWW.COLORAMA.SE
ÖPPETTIDER: MÅN-FRE 7.00-17.30,
LÖR 9.00-13.00

Läs mer om våra olika pass på: WWW.ALFTAAKTIV.SE

Under corona-perioden erbjuder vi

Boka butiken till dig själv
och en vän om du så önskar

Ring och beställ din matlåda
så levererar vi den till din bil

gratis hämtning / lämning av din bil
vid service inom kommunen

innan öppning, efter stängning eller söndag

0271-80 90 09

Vi erbjuder även dig hemleverans
(enligt ök.) eller leverans till bilen
Vi kan även fota och skicka
bilder på plagg om så önskas

Vi säljer även
frysta matlådor

Verkstadsgatan 4, 828 32 Edsbyn • 0271-583 60
Mån-tor 07-17, fre 07-16, lör 11-13 • www.speed-autoteile.se
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FÖR

100:-

Vi på 1921 har nu infört tillfällig hemleverans,
för alla som ingår i en riskgrupp och inte har
möjlighet att gå ut och handla, vilket innebär
att vi levererar maten hem till er!
Välkommen att kontakta oss för mer information.

Tfn 0271-237 50 • Västra Centralg. 30, Edsbyn

Edsbyn

AKTUELLA ERBJUDANDEN 27/3–1/4
EDSBYN

BESTÄLL DINA VAROR PÅ

ÖPPETTIDER I P

edsbyn.gem@coopmitt.se
ELLER RING OSS PÅ 010-747 52 50
SÅ PACKAR VI DINA VAROR

Långfredag kl 10-18
Påskafton kl 8-18
Påskdagen kl 10-18
Annandag påsk kl

En gd och
god på ön
  k r
Välj sedan avhämtning i butik eller hemköring mot en avgift på 20:-

010-747 52 50 • Öppettider: måndag–lör 08.00–20.00, sön 10.00–20.00

Vi ställer upp för dig som inte kan eller
vill komma in på de ordinarie öppettiderna

Vi har utkörning till
er i riskgrupperna!

Ring eller sms:a 070-594 57 81
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Du betalar endast 20:-, ring oss på 0271-201 85

så fixar vi en lösning som passar dig

INTE in utan ställer om

Tel 0271-201 85 • Rotebergsvägen 61, 828 34 Edsbyn
Måndag-fredag 8.30-19.00 • Lördag-söndag 9.00-16.00

Centrumhuset • Edsbyn • 070-594 57 81

199k

/kg

OXFILÉ

Nya Zeeland/Riverlands Eltham ltd. Fryst.

SKENS
DAGS FÖR PÅ

POÄNGFEST!
ha
ona på allt du
5 poäng per kr

19

ndlar.

Gäller under perioden 26–31/3, 2018 för alla medlemmar som handlat för minst 2 000 kr sedan 1/3, 2018.
Läs mer på coop.se/5procent

KYCKLINGKLUBBA

Guldfågeln. 1 kg. Fryst.

– Vi bjuder på leveransavgiften i centrala Edsbyn!
Ring 0271-205 35 så hjälper vi er!

Långgatan 23, Edsbyn
mån-fre 09.30-17.30, lör 10-13

Östra Centralg. 28, Edsbyn
tors-fre 11-17.30, lör 11-14

InTo • InTo • InTo • InTo • InTo

Ni vet väl att ni kan få blommor hem till
dörren likaväl som hem till era nära och
kära för att visa omtanke i dessa tider!?

BOKA EN TID OCH VAR SJÄLV
I BUTIKEN 1-2 TIMMAR
Möjlighet att boka både dagoch kvällstid, ring och boka tid
på 070-326 2767 / Ingalill
Självklart kan vi även ordna hemleverans till dig i Bollnäs och Edsbyn

OFFICIAL

CASHBACK
MERCHANT

Långg. 16, Edsbyn
0271-232 76
Långg. 19A, Bollnäs
070-000 99 84

• InTo • InTo • InTo • InTo • InTo • InTo • InTo •

Service är våran grej,

InTo • InTo • InTo • InTo • InTo

Gå eller löp din runda när du vill mellan 20 maj - 30 maj
• InTo • InTo • InTo • InTo • InTo • InTo • InTo •

DÄRFÖR VILL VI HJÄLPA DIG

Färska och frysta matlådor för avhämtning.
Två rätter om dagen
Mån-fre 11-14 | 0271-120 10 | Välkomna!

Leverans hem
till dörren!

Kostnaden för dig endast 20 kr,
i samarbete med Ovanåkers kommun.
Ring oss för beställning och vidare info.

Alla som löser startkort erhåller ett blad med
erbjudanden från deltagande butiker.
(ni som swishar kan hämta bladet i någon av butikerna
som deltar mot uppvisande av Swish)

Vinn 3000 kr i köpmannacheckar
Vinsterna kommer att lottas ut bland alla
som löst startkort. Dragning 1 juni.

Lägg gärna ut bilder med #Edsbynsköpmän
#Kutaruntbyn eller tagga Edsbyns köpmän på fb

Välkomna!

För att skydda dig erbjuder vi nu vår grej:

HÄRLIG HUSMAN PÅ TAKE AWAY!

Lös ett startkort för 20 kr hos Linneas,
Lekextra, Sportbolaget eller via vår
swish 123 624 699 5.

Digitalt frukostmöte
69k
19)=
5 KG

HEL PLATTA

/st

DALAPOTATIS

LÄSK HEL PLATTA

Harboe. 18 burkar. Välj mellan Cola, Apelsin och Exotic.
Pant tillkommer.

Vi på näringslivskontoret ställer inte heller in,
vi ställer om. Onsdagen 27 maj har vi digitalt
frukostmöte för företagare kl 8.00.
Vill du vara med, skicka ett mejl till
lina.kronberg@ovanaker.se så får du en länk
så du kan delta. Temat denna gång är
Sommaren i Ovanåker.

Edsbyns köpmän i samarbete med
NorrEdsbynsbyalag
Tel. 0271-170 14
Viksjöforsvägen 134

59

/st

Det är roligt att se allas kreativitet att fortsätta
ha vårt samhälle i gång utan att bidra till
smittspridning av covid-19.
Sverige/Andreas Uppgård. 5 kg. Jfr-pris 3:98/kg.

LÖSV

www.ovanaker.se
Tfn 0271-570 00 (vx)

LÖSVIKTSGODIS

