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BRÅLANDA Lördag den 14 maj kl. 10.00 - 13.00

Brålanda Räddningstjänst visar
sina fordon och sin utrustning

Strosa runt i Brålanda!
Blir du sugen på något matny   gt är Gallerians Café öppet med 
goda mackor och fi ka.
Är du hungrig på rik  gt går du  ll Foodtrucken och får dej en
Älghamburgare.
Frendo är öppet alla dar, likaså våra pizzerior. 
Gula Huset omfamnar dig som vill ta en paus med en god 
tallrik mat eller varför inte en våffl  a, i Brålanda fi nns något för alla!

ÄNTLIGEN VÅR,ÄNTLIGEN MOTORDAG I BRÅLANDA 14/5!

Som tradi  onen bjuder, all  d andra lördagen i Maj, ska vi ha motordag i Brålanda.
Här träff as motorfolket med både moderna och historiska åkdon och maskiner.
Träff en har nu många år på nacken och blir bara alltmer populär då blandningen av allt 
som har en motor kommer hit:
Vänerns snabbaste båt
Sportbilar
Jänkare 
Motorcyklar och moppar 
Veteraner av alla slag
Traktorer mm mm
HAR DU NÅGOT KUL SOM DU VILL VISA ELLER LÅTA PUBLIKEN LYSSNA PÅ!!??
TA MED OCH KOM!
VÄLKOMMEN TILL BRÅLANDA MOTORDAG, ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Vi håller på mellan 10.00  ll 13.00, och avslutar med spontancruising.
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Bilverkstad

Har Du koll på
OLJAN?!

köp grilloljan hos oss på

Vi har allt
för din 

grillsommar!

0521 - 66 800  -  0520 - 448 600
Truckar - Li  ar

Vänersborg / Trollhä  an



Tel: 070 - 313 96 01  
topfl oor@telia.com

Inlämnas på Gallerian

mellan 10 - 13

Lördag 14/5
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Från skottkärror till Dumpers
Lillebyvägen 13, 
464 63 Brålanda

Telefon: 070-917 35 55
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Calle Danielsson 
0760-472747

Tommy Håkansson

Törnrosgatan 8  464 61 Brålanda

Tfn: 0521-307 10
Mobil: 0708-27 67 64,  0734-16 99 60

Brålanda
Byggnadsfi rma AB

Rolf Johansson
Brålanda

070 - 57 74 871
ALLT INOM BYGGBRANSCHEN
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Hallå där Jan-Olof, vad krävs av fram  dens bilverkstäder?

- Vi är en lokal bilverkstad som valt a   satsa även på 
 biogasbilar för a   vi vill ligga i frontlinjen. Nu när det
 fi nns biogasproduk  on i bygden och e   tankställe i 
 Brålanda vill vi erbjuda service och repara  on även på 
 biogasbilar. Vi har utbildat oss och skaff at den 
 utrustning som behövs för gasfordon. För oss är det 
 vik  gt a   vara med på förändringar i branschen. 
 Så småningom kommer nog fossilbilarna a   försvinna 
 och då vill vi vara en väletablerad bilverkstad för 
 fram  dens fordon.  

 Jan-Olof Svanberg, Rökila Bilservice AB, Brålanda

Tobias Bertilsson 
070-27 29 993

Magnus Johansson
Mobi: 070-673 01 07
E-post: magnus@gatansentreprrenad.se

Gatans Entreprenad AB
Stenhammarsvägen 47
464 63 Brålanda
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Trevliga lägenheter i 
centrala Brålanda

Även uthyrning av Släpvagnslift

Tobias Bertilsson: 070-2729993

Stenhammarsvägen   
Tel 0521- 942 40

Göteborgsvägen 1 
Brålanda

Tel. 070 - 732 68 77

SMÖRTVETS
ENTREPRENAD &

 LANTBRUK

BRÅLANDA
070 - 415 46 44 Roger Sprängare  Tel: 070-655 38 79

Klypen 100  464 63 Brålanda

En äldre herre från väster om vårt samhälle skulle en 

dag köra in till ” station” för att handla. När han skulle 

passera en fyrvägskorse i Sundal Ryr kolliderade han 

med en släpkärra som satt på en personbil som var på 

väg över korsningen.

Smällen blev inte så allvarlig då allt skedde i låg hastighet

och inga större skador uppstod. Polisen kallades dock

till platsen och till dem sade den äldre farbrorn på frågan

hur denna situation uppstått :  -Han kom från Värmland.

Han  ck inte med sig släpkärran över vägen…..

'Det lilla varuhuset i Brålanda'
Järnvägsgatan 3, Brålanda

Tel. 070-779 06 00
Vi har även lägenheter i Brålanda! 

REKLAM TRYCKERIET KH

kurirenreklam@telia.com
Sörbygatan 21
464 61 Brålanda

Tel 0521 - 310 75
Tel 070 302 61 76
Tel 073 69 10 361

Kent Hidbrant

Vi
Vårdar
Din Bil
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  Stenhammarsvägen 47 -  464 63 Brålanda
0521-30254

070-750 39 13

$%�(O�7MlQVW
L�9lQHUVERUJ

Sören Pe  ersson
Tobyn 235 464 65 Brålanda

070-815 34 91

HÄLJERUD 325, 464 65 Brålanda
Tel: 0521-373 06Tel 0521 -  308 70

B     

Moppetrim
1967-68 på en skola i närheten hade en av traktens tredjeklassare en stor nyhet en morgon:
-Min storebror har skaff at moped som han ska trimma, den är gammal och slö nu så den 
behöver fi xas  ll.
Grabbgänget s  rrade storögt på killen och en av skolans värs  ngar( som alla självklart såg upp  ll) sa: 
- Det är lä   fi xat, det är bara a   borra hål i skärmarna så händer det grejjer mådutro….
Direkt e  er skolan så var lillkillen i färd med a   ”hjälpa” sin storebror ( som skulle komma hem senare
på dagen) med a   ge mopedskrället en betydligt högre topphas  ghet:
Någon borrmaskin fanns inte i familjen , men däremot en  otums spik och en slägghammare,
vilket renderade i dubbelpunktering…..
Hur episoden avslutades är försjunket i glömska, men man kan ana a   storebroderns hemkomst
från skolan den dagen var alldeles för  dig…….


