Denna sida är ett samarbete mellan Ovanåkers Kommun och Reklamab

Vi finns här för er – Tillsammans i Ovanåker
ssa
Vi har byggt en ny ka !
utomhus, välkommen
Öppet alla dagar fram till midsommar

Vi erbjuder utkörning inom Edsbyn till Er som
omfattas av en riskgrupp, 30:-/utkörning.

Trädgården Alfta

Vardagar efter 17.00 samt helger 13.00-20.00.

Mån-Fre 08.30-17.30, Lördag 09-14, Söndag (alla röda dagar) 10-14
Tel. 0271-100 55 www.trädgårdenalfta.se

072-741 65 86 • Centrumhuset, Edsbyn

Vi har extraöppet en timme på morgonen
för riskgrupper, mån-fre kl. 07.10-08.00
Vi har startat ICA Pronto Appen – en e-handelslösning för
våra kunder. Vi plockar och levererar till kunderna eller så
kan de hämta färdigpackade ordrar på våran lastkaj.
Ring oss på 0271-100 06 så hjälper vi er efter ert behov.
Varmt välkommna! / Jimmy och Ronja med personal

Alfta
Långgatan 54 • Öppettider mån-sön 8-21

Tillsammans bromsar
vi smittspridningen!
Läs mer om hur vi jobbar för att skydda våra
hyresgäster och vår personal från smitta – och hur
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Bornvägen 2, Alfta • 0271-575 00 • info@aefab.se

Köp
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progressiva glasögon
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Vi erbjuder gratis lämning/
hämtning av din bil inom edsbyn.

Långg. 56 Alfta intill ICA tel. 0271-122 80
Ordinarie öppettider vardagar 9.00-17.30, lördagar 9.00-13.00

(Gäller vid bilvård)

Självklart hjälper vi dig
på bästa möjliga sätt!
Ring 0271- 122 80 eller 070-712 21 08
Följ oss på facebook, hemsidan och instagram! www.ekmanshem.se

Gratis utkörning inom Edsbyn och reducerade
leveransavgifter för övrigt inom kommun!
– Vi kan också leverera till er utanför butiken

Välkommen till Hantverkargatan 20, Edsbyn
Bokning & prisinfo: 070-548 26 72 eller ante.gryten@gmail.com
www.antesbilvard.se • Antes Bilvård

BOKA DIN TID

P.g.a. rådande läge erbjuder vi nu bokade
tider från förmiddagen fram till kl. 13.00
Max 8 personer
vistasinspirerande
i lokalen samtidigt.
Träna
i fräschfåroch
miljö

och nå snabba
och inspirerande maskiner
BOKA TID

Ring eller mejla oss så löser vi det med
leverans om du inte kan/vill
komma in i butiken 0271-214 00,
info@blomsterbodenedsbyn.se

Ring
070-780
13 73
resultat
med
moderna

26 72
070-548 ilv
ard.se
www.antesb

Öppet: mån-fre 9.30-17.30, lör 10-13
Går även att komma andra tider
efter överenskommelse
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Långgatan 10, Edsbyn, llhealthclub.se

Centrumhuset 0271-214 00

**

Vi har Take Away.
Ni kan ringa in er beställning för
agram! www.ekmanshem.se
avhämtning så ni slipper köa vid
kassan. Vi har även en lucka så
ni kan stå ute o beställa Er mat.
Utkörning av mat.
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Hemleverans för riskgrupper

20:-

Beställ dina varor söndag-torsdag
innan kl. 18.00 för leverans nästa dag.
för hemleverans
Beställ enkelt på www.icasupermarket.nu till riskgrupper

SOLEN GER ENERGI
– vi ser till att du får el tillbaka!

P.g.a. rådande läge har vi nu utökat våra telefontider till kl. 21.00
Ring Daniel Håkansson 070-253 46 59

Ring in er beställning på 070 377 64 56

Solceller

hartman-optik.se

hartman-optik.se

BOLLNÄS 0278 - 61 16 83 | EDSBYN 0271-226 50 | L JUSDAL 0651-144 00

BOLLNÄS 0278 - 61 16 83 | EDSBYN 0271-226 50 | L JUSDAL 0651-144 00

BUTIKEN ÄR FULLADDAD MED
VÅR- & SOMMARLEK!
Vi har utökad service & kan fixa hemleverans!
Ni kan även hämta varor utanför vår dörr
www.lekextra.se • Långgatan 7, Edsbyn • 0271-218 00
Öppet: Mån-fre 09.30-17.30, lör 10.00-13.00

woxnadalen.se

Kansliet håller stängt tillsvidare för alla
besökare. Vi gör detta för att göra vad vi kan
för att minska smittspridningen av Coronaviruset.

Vill du komma i kontakt med kansliet så går
det bra att maila på: eif@bandybyn.se
Söker du en specifik person så hittar du alla
kontaktuppgifter på vår hemsida www.bandybyn.se
Souvenirer köper du smidigt på www.edsbynbandyshop.se
eller så kan du maila oss så hjälper vi dig.

TRÄNA UTOMHUS
Låt inte pandemin hindra dig,
tillsammans med mig kan du träna ute.

Här samlar vi det bästa från Alfta & Edsbyn
för att marknadsföra vår makalöst vackra bygd.
Gör en utflykt, köp en tjänst & handla lokalt!

Edsbyhallen

Öppet: mån-lör 8-21, sön 10-21
Tel 0271-276 20

LINDBLOM & Co
Fönster & dörrar i specialmått • inramning av tavlor
stenskott • byte av bilrutor

Vi erbjuder nu gratis hemkörning inom
kommunen vid köp av golvsockel, foder och
taklister enligt överenskommelse.
Ring oss inför ditt besök 0271-10043

I dessa tider är vi måna om att vi alla ska känna oss trygga.
Vi håller god handhygien och är extra noga med att rengöra
alla ytor ni kommer i kontakt med, även våra verktyg så
som kammar och saxar o.s.v.
Vid köp av produkter så kan vi leverera vid dörren samt
ta betalning via Swish eller kontanter om det önskas.

salongtio

!️
Tack för att ni vågar handla
VI FINNS FÖR ATT NI FINNS
- Hemlån
- Boka besökstid 0271-20093
Centrumhuset • 0271-200 93

Skoaffär´n

OFFICIAL

CASHBACK
MERCHANT

Alfta
Vi plockar ihop varor till kunder
måndag till fredag, utkörning tisdagar
och torsdagar, avgift 20:Beställning en dag före per telefon 0271-552 30
eller mail till lena-marie.persson@hemkop.se

salongtioedsbyn  
PT & Kostrådgivning • brittaleanders.se • info@brittaleanders.se

Hembygdsgatan 5. 828 32 Edsbyn

Långgatan 28A, Edsbyn
072-233 77 56

0271-552 30 • Öppet: Mån-Fre 08-22, Lör 8-22, Sön 9-22

