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Annonsbladet med hög kvalité
Nu drar vi igång Pajala kommuns nya annonsblad med 
massor av intressanta saker. Vi kommer försöka ha 
med korsord, sudoku, bilder från tornedalen så gott 
det går.

I detta nummer
• Erbjudanden från 

lokala företag
• Korsord
• Sudoku
• Pyssel
• Tävling
• Köp & Sälj
• Ros & gratulationer
• Föreningsinformation
• Utgivningsplan
• Kalender

Vi är nu stolta att kunna 
visa upp vårat nya annons-
blad som förhoppningsvis 
kommer ge er lite intres-
sant läsning varannan 
vecka.

Första
numret!

Det här är Tornedalen.nu
Tornedalen.nu är ett annonsblad som delas ut till 
samtliga hushåll och företag i Pajala kommun varan-
nan vecka. Men det är också adressen till våran hem-
sida som är fullspäckad med information och tjänster. 
På tornedalen.nu finns något för alla. Självklart har vi 
byggt sidan med en responsiv design så den fungerar 
lika bra i din telefon som på din dator.

Tack för att du läser första numret av Tornedalen.nu

Pajalas nya annonsblad!

Utför alla typer av gräv och planeringsarbeten. 
Våran maskin har gummilarver för minimal skada 
på tomt och gård. Transport av grävmassor, grus, 
matjord m.m. kan vi också ta hand om.

Kontakta oss för offert.
Vi hyr även ut skylift, markvibrator m.m.

070-306 54 17

Fastighetstjänst AB

Slättholm  
Anderssons

&

Delas ut till samtliga hushåll och företag i Pajala kommun
Annonsbladet som utvecklas!

Vi hjälper dig synas lite mer
Vi hjälper företag och föreningar att synas i Pajala 
kommun. Inte bara i annonsbladet utan även på inter-
net. Annonser i vårat annonsblad syns också på våran 
hemsida utan extra kostnad hela 2017.

Under första halvan av 2017 har vi arbetat stenhårt 
med att ta fram en plattform för innvånare i hela 
kommunen. Vare sig du är privatperson, företagare 
eller drivande i någon förening kommer du ha nytta av 
Tornedalen.nu.

Det är dags för 2000 talet att komma till Tornedalen.

Besök gärna våran hemsida i väntan på nästa nummer 
av Tornedalen.nu som delas ut vecka 36.

Tornedalen.nu



Föreningar
Registrera din förening helt gratis på tornedalen.nu och ta del av funktioner som kommer att underlätta eran var-
dag. Dessutom hamnar era aktiviteter i våran kalender helt gratis som även trycks i vårat annonsblad. Vi har redan 
registrerat många föreningar och vill ni få behörigheten till den så kontakta oss på info@tornedalen.nu. Har ni ett 
medlemsregister av något slag så kan vi hjälpa er att importera det till eran förening på tornedalen.nu.

Företag
Vi har även mängder av funktioner till företagen. Registrera ditt företag på tornedalen.nu helt gratis. Alla företag 
som ansluter sig till våra prenumerationstjänster får dessutom tillgång till mängder av tjänster medans man även 
bidrar till utvecklingen av föreningarnas tjänster på hemsidan. Läs mer på http://tornedalen.nu eller kontakta oss 
på info@tornedalen.nu så berättar vi mer.

Det här hittar du på Tornedalen.nu
Tornedalen.nu är mer än ett annonsblad, det är också en matnyttig hemsida för alla som har med kommunen att 
göra. Där samlar vi information kring allt som händer i Pajala kommun. Ett litet urval av vad du hittar på sidan: 
annonsmarknad, skolmatsedel, dagens lunch från restaurangerna i kommunen, namnsdagar, aktiviteter som för-
eningarna tillhandahåller, öppettider, företagsregister och mycket, mycket mer. Vi tar tacksamt emot dina bilder 
från tornedalen till vårat galleri, och med lite tur kanske den trycks i annonsbladet också.

Våran vision är att kunna erbjuda våra föreningar nyttiga tjänster helt gratis. Men för att det ska vara möjligt så 
behöver vi hjälp av företagen. Därför har vi tagit fram några prenumerationstjänster för företag, kontakta oss för 
mer information, eller besök http://tornedalen.nu

Har ni funderat på att måla om erat hus eller 
fritidshus? Kontakta oss, så besöker vi er och 
besiktar er fastighet, samt ger er ett totalpris för 
hela målningsarbetet.

Rotavdraget på upp till 30 procent gör att det är 
gynnsamt att låta hantverkare utföra arbetet.

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

Fastighetstjänst AB

Slättholm  
Anderssons

& Maskiner
 ◆ Lastväxlare
 ◆ Grävmaskin
 ◆ Skylift
 ◆ Markvibrator
 ◆ Vedmaskin
 ◆ Rotationslaser
 ◆ Färgspruta
 ◆ Motorsåg
 ◆ Röjsåg
 ◆ Trimmer

Fastighetstjänster
 ◆ Skrapning
 ◆ Målning
 ◆ Planering
 ◆ Grävning
 ◆ Schaktning
 ◆ Transporter

Nyttja 
Rotavdraget

30%
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Du har väl inte missat våran annons-
marknad på tornedalen.nu? Där kan du 
annonsera helt gratis. Och med lite tur 
kanske din annons även kommer med i 
annonsbladet också (helt kostnadsfritt).

Har man inget att sälja kanske man vill 
köpa någonting?!

http://tornedalen.nu/annonser/

• Gratis
• Snabbt
• Enkelt
• Upp till 3 bilder
• Filtrera på din ort

• Design & Grafik
• Hemsida
• E-post
• Reklam
• Logotyp
• Support
• Backup
• Sökmotoroptimering
• Utveckling

Vi hjälper dig gärna med dina IT relaterade 
problem, kontakta oss så löser vi det.

E-post kampanj 
Många företag använder sig av hotmail, gmail, 
telia m.m trots att det är 2017. Vi kan hjälpa er 
att få riktiga e-post adresser och 
ansluta dem till er befintliga 
mail adresser.

info@tornedalen.nu
076-801 83 48

Tornedalen.nu

Tornedalen.nu

600 kr per år

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 hög-
klassig annons utan du värnar också om miljön. Inte 
bara pappret är miljömärkt utan trycket i sig sker 
enbart på grön el.

Även transporterna sker miljömedvetet och med en 
CO2 neutral leverans som mål.

Våran hemsida drivs på servrar med enbart grön el, 
där våran samarbetspartner köpt och blockerat ut-
släppsrättigheter för hela elförbrukningen.

Så vare sig du surfar på våran hemsida eller läser vårat 
annonsblad så kan du göra det med gott samvete.

Köp & SäljKöp & Sälj
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SLÅR LÄTT 
RUNT

SKÅNSK 
KOMMUN

SÄGEN
HJÄLPER 

I NÖD

KAN 
RÖST 
VARA

ÄTKLARA
RYSSJA
FLASK-
SLANG

HORN
KAN MAN 

RÄV

REN-
HÅLLARE

MISS-
UNNSAM

EN GÖR 
EN 

LUSTIG

TÅGVIRKE
KALLAS 
MAN I 
DERBY

HÖR EJ 
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HÖRDES 
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MUSIKEN 

ÄNDA 
IN TILL

FÖR-
BUNDET

DÄR 
OVAN

 TÄTORT I 
JUNO-

SUANDO

LÄGGER 
MATTA

FÅR VI 
RÄTT I

GÖR 
MÅNGA 
TILL VÄL-

GÖRENHET

SES 
HETTA 
OCH 
GELÉ

LIGGER 
INLAGD 

SILL I
HOCKEY-
LEGEN-

DAR FRÅN 
NORR

GÖR DET 
EFTER 
DIMMA

TAGGAD 
KONUNG

FÖR 
ORD-

NINGS 
SKULL

BE-
SJUNGEN 
WINBLAD
MAGASIN

STÅR 
STATY I 

TÄRENDÖ

STÅR 
FOLK 

PÅ SOM 
VÄNTAR

KON-
TRAKT

TA LÄTT 
PÅ

HANDEL 
I HÖNS-
GÅRD

NYANS
KAN 

ARAB 
BLI

VAR REDO 
FÖR 

REGN

LÅNGT 
LIDEN I 
TIDEN
TABBE

EXTRA 
TILLDEL-

NING

SAMLAR 
SVENSK 

ELIT

DE BÄR 
BÄR OCH 

BARR

SLÅS 
PAKET

HETTE EN 
HÖNA

MANNEN  
I  

SKOLAN

RED-
SKAP

BLIR 
MAN I 

LONDON
VÄRDE-

RAS

SMÄLL
ÄR ALLA 
KATTER I 
MÖRKER

SES 
JÄGARE
RAGGIG 

BEST

INSEK-
TERNA ÄR 
EN SÅDAN 

KLASS

STAD 
OCH TON

STRED PÅ 
IRLAND
PAJALA-
FÖRFAT-

TARE

© MEDIAKRYSS, SVANTE DREJENSTAM 2017

Tävla om Trisslotter!
Lös korsordet eller sudokun och SMSa ditt svar av de markerade 
fälten till 72550. Skriv ”tornedalen ” följt av ditt svar (glöm inte 
mellanslag efter tornedalen). Kostnaden för ett SMS är 5 kr + ev 
SMS-taxa. För mer information och tävlingsvillkor besök
http://tornedalen.nu/tavlingar
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Nummer 4, v8-9 (19 feb - 5 mars)
Manusstopp: 2 feb.

Nummer 8, v48-49 (27 nov - 10 dec)
Manusstopp: 10 nov.

Nummer 9, v50-51 (11 dec - 24 dec)
Manusstopp: 24 nov.

Nummer 10, v52-1 (25 dec - 7 jan)
Manusstopp: 8 dec.

Nummer 1, v2-3 (8 jan - 21 jan)
Manusstopp: 22 dec.

Nummer 2, v4-5 (22 jan - 4 feb)
Manusstopp: 5 jan.

Nummer 3, v6-7 (5 feb - 18 feb)
Manusstopp: 19 jan.

Alla hjärtans dag 14 februari

V8

V48
V50
V52
V2
V4
V6

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

Utgivningsplan 2017-2018
Nummer 2, v36-37 (4 sep - 17 sep)
Manusstopp: 18 aug.

Nummer 3, v38-39 (18 sep - 1 okt)
Manusstopp: 1 sep.

Nummer 4, v40-41 (2 okt - 15 okt)
Manusstopp: 15 sep.

Nummer 5, v42-43 (16 okt - 29 okt)
Manusstopp: 29 sep.

Nummer 6, v44-45 (30 okt - 12 nov)
Manusstopp: 13 okt.

Nummer 7, v46-47 (13 nov - 26 nov)
Manusstopp: 27 okt.

Älgjakten börjar

Vintertid 29e oktober

Alla helgons dag 4e november,  Fars dag 12e november

Black friday 24e november

V36
V38
V40
V42
V44
V46

Sida 5



Ros

Grattis

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

Tornedalen.nu

Vi vill passa på att tacka alla 
som läser vårat första nummer 
av Tornedalen.nu.

Tornedalen.nu

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

Tornedalen.nu

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

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

Vid fel i annons ersätts maximalt 
annonskostnaden.

Användning av annonser, bilder och 
övrigt material ur bladet är förbjudet 
enligt lagen om upphovsrätt.

Grattis Elise 2 år

Mamma & Pappa

Tornedalen.nu

Dags att se över 
hemsidan? Vi har 
många års erfarenhet 
av webbutveckling, 
design, servrar m.m. 
Vi kan bygga allt från 
enkla informations-
sidor till avancerade 
webbshoppar med 
backend lösningar 
och betalnings API.

• Design
• Utveckling
• Underhåll
• Webbhotell
• E-post
• DNS
• Sökmotoroptimering
• Felsökning
• Statistik
• Annonsering

info@tornedalen.nu
076-801 83 48

Lägenheter i Korpilombolo. Vi har lägenheter nära 
affären, restaurangen, torget och skolan.

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

Överkalixvägen
• Egen Bastu
• Tvättmaskin
• Torktumlare
• Egen ingång
• Motorvärmare

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

garage

070-306 54 17
www.stensjonsfastigheter.se

SÄLJES

Arctic Cat EXT El Tigre 550
Vätskekyld, elstart, back, nya 
styrstål, nytt batteri.

076-801 83 48

Polaris Sportsman 800
200 mil, 120 timmar, 2 led lam-
por bak, Bukplast, Nytt batteri 

070-060 14 21

Ski-Doo Summit 600 -11
640 mil

070-060 14 21

Nintendo 64
9 spel och 3 handkontroller

076-801 83 48

Opel Omega B -94
Trasig framruta och bakdörr. 
Säljes hel eller i delar. 13800 mil

076-801 83 48

Hiirenkangas
Städservice

Ring 070/637 13 49

stig.toyra@mejl.be

Privat och företagsstäd.
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Vecka 34 I den här kalendern syns föreningars aktiviteter som är inlagda på tornedalen.nu, återvinningcentralen, högtider m.m.

Måndag 21 Jon, Jonna
Skolorna börjar

Tisdag 22 Henrietta, Henrika 
Återvinningscentral: Pajala

Onsdag 23 Signe, Signhild
Återvinningscentral: Junosuando

Torsdag 24 Bartolomeus
Återvinningscentral: Pajala

Fredag 25 Lovisa, Louise
Återvinningscentral: Pajala

Lördag 26 Östen
Återvinningscentral: Junosuando

Söndag 27 Rolf, Raoul

Vecka 35

Måndag 28 Gurli, Leila

Tisdag 29 Hans, Hampus
Återvinningscentral: Pajala (Kvällsöppet)

Onsdag 30 Albert, Albertina

Torsdag 31 Arvid, Vidar 
Återvinningscentral: Pajala (Kvällsöppet)

Fredag 1 Samuel
Återvinningscentral: Pajala 

Lördag 2 Justus, Justina

Söndag 3 Alfhild, Alva

Öppettider
Måndag-Fredag 10-17
Lördag 10-13

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

Vi finns på Villavägen 5 
98062 Junosuando

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

Junosuando

Föreningar
Ni som är drivande i föreningar har väl inte missat 
att ni har tillgång till mängder av tjänster helt gratis 
på hemsidan tornedalen.nu?

Där hittar ni bland annat medlemsregister, aktivi-
tetshantering med möjlighet att koppla medlem-
mar till aktiviteter. Egna sidor där ni kan förmedla 
information till medlemmar och resten av världen. 
Självklart väljer ni själva vilka av tjänsterna ni vill 
använda. Dessutom kommer era aktiviteter i kalen-
dern ovan helt gratis.
 
Det går att ansluta hur många administratörer som 
helst till eran förening och eftersom sidan är mobil-
anpassad så har alla administratörer i föreningen ett 
aktuellt medlemsregister alltid med sig i telefonen 
och kan snabbt och enkelt lägga till, ta bort medlem-
mar och aktiviteter.

Har ni någon form av medlemsregister redan så 
hjälper vi självklart er att importera den.

Förutom allt detta så annonserar föreningar alltid till 
halva priset i Tornedalen.nu’s annonsblad.

Nästa nummer av Tornedalen.nu 
delas ut vecka 36.

Boka eran annons i tid för att inte 
missa någon utgivning.

info@tornedalen.nu
076-801 83 48
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Kontakta oss
info@tornedalen.nu

076 - 801 83 48


