Tornedalen.nu

Delas ut till samtliga hushåll och företag i Pajala kommun
Mer än ett annonsblad!

Tornedalen.nu annonsblad nr: 8, v16-17 April 2018

Följ oss på sociala medier

Följ oss på Facebook och Instagram så kan du ta del av
lokala händelser och erbjudanden direkt i din smarta
telefon, dator och surfplatta.

@Tornedalen.nu
Din snickare runt huset och trädgården
Snart är sommaren här
Nu är det bara drygt 2 veckor tills Maj är här och värmen börjar komma på riktigt.

Vecka 18 kommer nästa nummer av Tornedalen.nu

Snickare Alexander

Tel. 072-719 88 67
E-post: snickare-alexander@outlook.com
•
•
•
•

Byggnadssnickerier • Ombyggnad och komplett renovering
Uppbygnad av carportar, trädgårdsskjul och terrass/altan
Försäljning & installation av fönster och dörrar
Läggning av kakel och klinker, parkett/laminatt, panel

Slättholm&

Hos oss kan du hyra skylift

Anderssons
Fastighetstjänst AB

Planera eran målning i god tid. Kontakta oss, så
besöker vi er och besiktar er fastighet, samt ger
er ett totalpris för hela målningsarbetet.

Vi har även andra maskiner till uthyrning.
Allt från rotationslaser och färgsprutor till
röjsågar och vedmaskiner.

Nyttja

Vi har egna skyliftar så målarna utför arbetet på
ett betryggande sätt. Vi är verksamma i Pajala /
Övertorneå / Överkalix men kan tänka oss att
utföra arbeten i hela länet.

Niklas Andersson: 070-306 54 17
Tomas Slättholm: 076-840 29 44
kontakt@safastighetstjanst.se
www.safastighetstjanst.se

Rotavdra
get
30%

Folder A5

Pr

4 sidor, vikt, 4 färgs tryck 12 is ex.
99 kr
500 st

len.nu
Torneda

•
•
•
•
•
•

Kuvert C5

Pris

4 färgs tryck, med eller 1 ex.
899
kr
utan fönster
1000 st

Visitkort
Biljetter
Lotter
Dekaler
Affischer
Kataloger

Tornedalen.nu

•
•
•
•
•
•

Flyers
Klistermärken
Broschyrer
Flaggor
Skyltar
Gatupratare

Garn REA

I våran butik hittar du elmaterial,
armaturer, småel, Järbo garn med
tillbehör, Soda Stream m.m.

SAGA 15kr/
nystan
ULLA 15kr/
nystan
Utvalda RA
GGI
från 49kr/n
ystan

Öppettider
Måndag-Fredag 10-17
Lördag 10-13
Vi finns på Villavägen 5
98062 Junosuando

Annonsera LOKALT med Tornedalen.nu
Boka eran annons redan idag!
info@tornedalen.nu

Datorproblem?

INGRIDS FOTVÅRD
Korpilombolo

Vi hjälper dig med allt
från ominstallationer
till räddning av filer vid
ett datorhaveri.

Tidsbokning
073-026 58 45
Välkommen!

076 / 801 83 48

Ingrid Juto Diplomerad
Medicinsk Fotterapeut

Sida 2

Mån - Fre 09:00 - 17:00
Lunch
12:00 - 13:00
Måndagar: Klippotek
Kengisgatan 8 984 31 Pajala
0978 - 107 35
070 - 651 72 16

Vi utför service och reparation
av alla sorters värmepumpar.

0978 - 300 22

076-801 83 48
info@tornedalen.nu

Junosuando

Ring oss
0978-300 16, 301 11
Janne 070-534 17 96
Kirsi 070-382 54 88

Salong 22

Annonsera LOKALT med
Tornedalen.nu
Boka eran annons redan
idag!
info@tornedalen.nu

e r J un
Pet Tärendö tti

Tillverkar i timmer 45-95mm
• Stugor • Friggebodar • Dass
• Hundkojor • m.m.
Vi utför även byggtjänster.
Allt efter kundens önskemål.
Lars Esberg
070-281 45 99
lars.esberg@hotmail.com

Tornedalen.nu
Vi hjälper dig med

• Annonsering • Logotyp
• Design • Trycksaker
• Hemsida • E-post
• Support • Backup

Alltid till ett bra pris!
076-801 83 48
info@tornedalen.nu

Hjälper dig med det mesta!

•
•
•
•

Skogstjänster
Hjullastartjänster
Alltjänst
50
Takskottning RUT%
Ved till försäljning.

070-361 06 66

Hiirenkangas
Städservice
Ring 070/637 13 49
Privat och företagsstäd.
stig.toyra@mejl.be

Även små annonser syns
Karin´s

Sy & Ram
076-8173733

• Tavelinramning
• Reparation av kläder
• Syr Barnkläder
Karin Esberg
Juhonpieti 303
076-8173733
karin.esberg@gmail.com

Öppettider
Vardagar 10:00 - 17:00
Lördag 10:00 - 14:00

0978-100 82

Tornedalen.nu

Bli insp

på sociala medier

irera

polgra d på
vyr.se
DIN LOKALA STENLEVERANTÖR I TORNEDALEN

@Tornedalen.nu
facebook.com/Tornedalen.nu/

tornedalen.nu
#tornedalennu
Följ oss på sociala medier
så kan du ta del av lokala
händelser och erbjudanden
direkt i din dator, surfplatta
och telefon.

• Nya gravstenar • Textkomplettering • Underhåll
• Renovering • Rengöring • Gravvårdstillbehör
som duvor, sparvar lyktor m.m.
Sedan urminnes tider har människan rest stenar över sina kära bortgångna.
Stenen är evig, precis som vi vill att minnet av den bortgångne ska vara.

Besök våran hemsida för att se olika typer av stenar,
former, utsmyckningar och hämta inspiration.
www.polgravyr.se

Vi rätar upp och markförankrar gravstenen.

Vi hjälper dig med idéer och inspiration
Besök oss i Korpilombolo

Välkommen!

Strandvägen 37
980 60 Korpilombolo
www.polgravyr.se
@polgravyr

polgravyr@hotmail.com
Kontor: 0977-100 98
Tage: 070-201 96 22
Simon: 070-643 43 07

Slättholm&

Anderssons
Fastighetstjänst AB

Lägenheter i Korpilombolo. Vi har lägenheter nära
affären, restaurangen, torget och skolan.
Överkalixvägen
• Egen Bastu
• Tvättmaskin
• Torktumlare
• Egen ingång
• Motorvärmare

Fastighetstjänst när den är som bäst!
Planera eran målning i tid. Kontakta oss så besiktar
vi eran fastighet och ger ett pris för allt från skrapning till den sista färgdroppen.

Niklas: 070-306 54 17
Tomas: 076-840 29 44

Kyrkallén
• Delad bastu
• Tvättstuga
• Två våningar
• Egen ingång
• Möjlighet till varm
garage

Lediga kontorslokaler på Torggatan med anslutning till
lastbrygga. Toalett, fikarum, internetanslutning finns
tillgängligt. Du kan även hyra skrivbordsplats.

070-306 54 17

www.stensjonsfastigheter.se

kontakt@safastighetstjanst.se
Sida 3

Åke Grönberg
Fiskalsrundan 32
984 31 Pajala
0978-109 75
070-660 68 73

Öppettider

Vardagar 7-16
Lunch 11-11:45
Telefon: 0978-202 93

Även hembesök

Välkommen!
Marja-Liisa
Tel. 070-543 49 12

BRUNNSBORRNING
Värmebrunnar med kollektor
Vattenbrunnar med
vattengaranti
Rengöring av gamla brunnar.

wasslov.se

JG

FOTVÅRD

Dra nytta av
ROTAVDRAGET
Kontakta oss
och boka borrning
till försäsongspris

ÖVERTORNEÅ - Tel. 076-838 11 53

Utgivningsplan 2018
V18
V20
V22
V24
V26
V28
V30
V32

Nummer 9, v18-19 (30 apr - 13 maj)
Manusstopp: 12 apr.

Valborgsmässoafton

Nummer 10, v20-21 (14 maj - 27 maj)
Manusstopp: 26 apr.

Mors dag

Boka
e
anno r
ns
i tid!

Nummer 11, v22-23 (28 maj - 10 jun)
Manusstopp: 10 maj.
Nummer 12, v24-25 (11 jun - 24 jun)
Manusstopp: 24 maj.
Nummer 13, v26-27 (25 jun - 8 juli)
Manusstopp: 7 jun.

Pajala marknad

Nummer 14, v28-29 (9 juli - 22 juli)
Manusstopp: 21 jun.
Nummer 15, v30-31 (23 juli - 5 aug)
Manusstopp: 5 juli.
Nummer 16, v32-33 (6 aug - 19 aug)
Manusstopp: 19 juli.

Detta är en preliminär utgivningsplan.

Boka dina annonser i tid för att inte missa något av numren. Boka gärna återkommande annonser. Då missar du
inte heller någon utgivning.

Tack för att du väljer Tornedalen.nu
Sida 4

SUDOKU

Hjälp ekorren
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Tävla om Trisslotter

Swish
NYH
ET
Skanna QR koden eller Swisha
5 kr till 123 544 51 01
Lämna ditt svar som meddelande.

Lös sudokun

SMS
Skriv tornedalen följt av ditt svar till
72550. Glöm inte mellanslag efter
tornedalen. Kostnaden för ett SMS är 5
kr + ev SMS-taxa.

Mer information
http://tornedalen.nu/tavlingar

Följ oss på Facebook
Vinnarna publiceras på våran
Facebook-sida efter dragningen.

Föreningar

- Ni har väl inte missat att ni kan lägga in era aktiviteter på Tornedalen.nu? Dom syns
helt gratis i våran kalender, på hemsidan och i annonsbladet.
Vill ni synas lite extra
- Föreningar får alltid 50% rabatt på annonser i Tornedalen.nu
- Alla annonser publiceras även på våran hemsida, Facebook-sida samt Instagram
Mängder av funktioner helt gratis
- Föreningar har tillgång till en mängd funktioner på våran hemsida. Utöver obegränsat
antal egna sidor man kan skriva vad man vill på så finns det medlemsregister, aktiviteter, möjlighet att koppla medlemmar till aktiviteter.

Tornedalen.nu

Tävla om Trisslotter!

Galleriet

Tävla om Trisslotter!

SMSa ditt svar av de markerade fälten i korsordet eller sudokun
till 72550. Skriv tornedalen följt av ditt svar (glöm inte mellanslag efter tornedalen).
för ettkunder
SMS är 5till
kr +ditt
ev
Marknadsföring
handlarKostnaden
om att skaffa
SMS-taxa.
För
mer
information
och
tävlingsvillkor
besök
http://
företag och att bygga relationer. Det handlar också om
tornedalen.nu/tavlingar

SMSa ditt svar av de markerade fälten i korsordet eller sudokun
till 72550. Skriv tornedalen följt av ditt svar (glöm inte melefter
Kostnaden
för ettiSMS
är galleri
5 kr + evpå
Dulanslag
vet väl
atttornedalen).
du kan ladda
upp bilder
vårat
SMS-taxa.
För
mer
information
och
tävlingsvillkor
besök
http://
http://tornedalen.nu? Vi tar tacksamt emot alla
typer
av
tornedalen.nu/tavlingar

Därför lägger vi ner extra mycket tid och energi på alla
annonser vi designar så att du ska kunna vara nöjd och
stolt över din annons.

Vissa bilder tillverkar vi korsord av. Så ladda upp dina
finaste bilder på tornedalen.nu.

hur ditt företag uppfattas. Din annons återspeglar din
verksamhet.

Telefon: 076-801 83 48

E-post: info@tornedalen.nu

bilder, och kanske kommer just din bild att publiceras i
annonsbladet.

d

han
r
ö
f
å
p
k
c
a
T
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Ros

KÖPES

Pelletsbrännare
Px21,pelletsskruvoch pelletstank
mafa säljes på grund av byte till
bergvärme.
070-285 13 26

Vill du skicka en ros åt någon?
Maila till info@tornedalen.nu
eller gör det direkt på hemsidan
http://tornedalen.nu
Tornedalen.nu

Grattis

Du kan naturligtvis skicka
grattishälsningar till dina nära
och kära. Vill du bifoga bild
så går det också bra. Maila till
info@tornedalen.nu eller gör det
direkt på hemsidan http://tornedalen.nu
Tornedalen.nu

En liten annons syns också!

Bantamläp köpes
Kollar om någon i kommunen
har ett bantamsläp till salu.
Ser ut som på bilden.
073-054 20 52
Fyrhjuling köpes
Önskar köpa fyrhjuling i bra
skick gärna med plog.
070-539 22 92

Isborr köpes
Isborr i bra skick!

0978-100 82

Tornedalen.nu
Utkommer varannan vecka till
samtliga hushåll och företag i
Pajala kommun. Besök gärna
våran hemsida http://tornedalen.nu i väntan på nästa
nummer.

Ring, smsa, maila eller lägg
in din köp & sälj annons
direkt på våran hemsida.
Det är helt kostnadsfritt.

JG

Åke Grönberg
Tornedalen.nu
Henrik Waara
Bergvägen 15
980 60 Korpilombolo
Ansvarig utgivare: Henrik Waara
E-post: info@tornedalen.nu
Telefon: 076-801 83 48
Internet: http://tornedalen.nu
Facebook: @Tornedalen.nu
Instagram: tornedalen.nu
Vid fel i annons ersätts maximalt
annonskostnaden.
Användning av annonser, bilder och
övrigt material ur bladet är förbjudet
enligt lagen om upphovsrätt.

Sida 6

El svets
Elsvets 380 volt
Can-am 650 pro outlander
Årsmodell 2016.
Har gått 35 mil, 23 timmar.
Utrustad med winsch, bukskydd, lastrack, frontbåge.
070-282 28 63

070-539 22 92

Köp & Sälj annonser

Fiskalsrundan 32
984 31 Pajala
0978-109 75
070-660 68 73

Annonsera enkelt på
Tornedalen.nu. Du lägger
smidigt in dina prylar till
försäljning med din dator
eller telefon direkt på
våran hemsida.

Det är helt gratis!

Hus i Korpilombolo
Villa 3 rum, matrum och kök.
Skogstomt 1895 kvadrat
Uppvärmning: vattenburet med
vedpanna och elpatron + täljstenskamin
070-306 83 57

Nintendo 64
9 spel och 3 handkontroller
076-801 83 48

Mindre traktor köpes
Mindre traktor med servo,
snöskopa, snöslunga, snökedjor
köpes.
070-539 22 92
Snöskoter köpes
Skoter bredband längre modell.
Kan vara äldre i bra skick!
070-539 22 92

Öppettider
Vardagar 10:00 - 17:00
Lördag 10:00 - 14:00

SÄLJES

070-317 52 61

Även små annonser
uppmärksammas!

Din snickare runt huset och trädgården
Snickare Alexander

Tel. 072-719 88 67
E-post: snickare-alexander@outlook.com
•
•
•
•

Byggnadssnickerier • Ombyggnad och komplett renovering
Uppbygnad av carportar, trädgårdsskjul och terrass/altan
Försäljning & installation av fönster och dörrar
Läggning av kakel och klinker, parkett/laminatt, panel

Ett grönare alternativ

Vi vill att du ska kunna vara stolt över din annons.
Därför trycks vårat annonsblad på kvalitétspapper
som självklart är miljömärkt för minsta möjliga
miljöpåverkan.

När du annonserar hos oss får du inte bara en högklassig annons utan du värnar också om miljön. Inte
bara pappret är miljömärkt utan trycket i sig sker
enbart på grön el.

Tornedalen.nu

I den här kalendern syns föreningars aktiviteter som är inlagda på tornedalen.nu,
högtider m.m.

Skolmat

16
17
18
19
20
21
22

Patrik, Patricia

Pasta med skinksås

Elias, Elis

Mexikryddad köttfärsgratäng med kokt ris

Valdemar, Volmar

Laxlåda, kokt grönsaksblandning

Olaus, Ola

Italiensk kycklingsoppa med rostad morot- och vitlökskräm, mjukt bröd och ost

Amalia, Amelie

Risgrynsgröt, matig sallad, mjukt bröd, pålägg

23
24
25
26
27
28
29

Georg, Göran

Pytt i panna med rödbetor

Vega

Biffcurry med ris, grönsaksblandning

Markus

Fisk benedicte med hemlagat potatismos, kokt broccoli

Teresia, Terese

Gulaschsoppa med mjukt bröd och ost

Engelbrekt

Köttbullar med makaroner och brunsås, kokt morot

30
1
2
3
4
5
6

Mariana

Leverbiff med potatis, brunsås och lingonsylt, ugnsrostade rotfrukter

Valborg

Ostgratinerad kassler med potatis, sås

Filip, Filippa

Köttfärssås med spaghetti

John, Jane

Laxsoppa, kökets goda bröd, ost

Monika, Mona

Herrgårdskyckling med kokt bulgur och wokgrönsaker

Vecka 16
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Anneli, Annika
Allan, Glenn

Vecka 17
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Ture, Tyra
Tyko

Vecka 18
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Gotthard, Erhard
Marit, Rita

Hälge

Sida 7

