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Håll i hatten, här kommer första numret av det lokala nyhetsbladet

ANNERSIA-BLADET
Ansvarig utgivare:
Stålhasse & co

Annonser:
Säljes:
Ett lass grus inkl. tapetbård,
obetydligt använd. 200:063-30006308

Luta er bakåt och njut av en ny utgåva av ”Annersia-bladet”.
Andra sidan, Annersia, eller "Bättersia" är ett halvöartat område längs Storsjöns strand, där Vallsundsbrons södra ände tar land. I området ligger en handfull mindre byar. Dessa ligger tvärs över Storsjön sett
från Östersund, och söder om Frösön. Bättersia är Jamska och betyder Bättre sidan, och man syftar då på
den bättre sidan av Vallsundet. Ett annat namn för samma område som också hörs bland lokalbefolkningen är Annersia.
Jamska:
"De e glytt hen inmæ spissa. Seder i afta når je ske gå ut å stiill kynnan, lär e nog ha spæka på."
"De e artut å tjæærsk shlækapikkebrö, uttom ein gång då je beit meg i shlappra å fekk måssmare nedi
hærsn."
"På arbeitan mett er'e måång som e snaru å ha krimen. Hauva, tocke elände. Dom e hås, å n deil sir ut
som dom ha klavasutta. "
Nu är det nära, snart kommer den
…….….….inte långt kvar alls………...nu….
…………...nu……...nä….…………….....snart
är sommaren här.
Då kommer som vanligt Jysk att sälja sina
grejer över stånd i vanligt manér utanför f.d.
”Nisses”

Vädret nästa Måndag:

36 recept av moster Rut. 440:063-20014556
Maskburk inkl. mask från
1985. 30:063-80045574
Köpes:
Massor av godis till min yngste
son Martin.
063-47009836
Spottkopp (helst ny).
063-10605520

Gissa var bilden är tagen.
Sms:a in ditt svar på fax.

Allsång på bygdegår´n
Lördag den 2/6.
Spelar gör ”Pop-Lasse”
Missa inte den 9/6
Folkfest i Mariebyhamnen
med mycket folk och
karuseller. Cykelställ utlovas.
Gratis skidskytte, pulkaåkning
och väderkvarnsspänning.

Vi finns på nätet:
annersia.wwww.se

Lokala nyheter
Man börjar alltid en nyhet
med en kort ingress som
kortfattat ska beskriva själva
nyheten. Det ska få läsaren
att bli nyfiken och läsa vidare.
Lyckas man inte med det kan
man ju alltid byta yrke.
Bagare är ju t.ex. ett yrke. Ett
yrke som kommit starkt nu
på slutet ät Spårvagnsimitatör. För att bli det bör
man ha läst på Spårvagnsuniversitetet i Bromma.

tv-bild störd av dessa motoriserade gräsklippare. Gräsklippare kan man köpa i
Ope…………………....av
Kjell Jonsson.

Olika saker händer hela tiden
i trakterna av Bye. Där har
läsare skickat in påståenden
om att man redan nu börjat
klippa gräset på ett flertal
tomter. Det har irriterat tvtittare i Lugnvik som får sin

Det planeras för en störtloppsbacke i Marieby. Den
kommer att starta i Svartsjöarna och slingra sig nerför
skog och åkrar för att slutligen sluta i Lit. Många tror att
den blir något för lång men

Man kan även fylla ut
nyhetstexter med olika
bokstäver………..så jag tar
och gör ett försök:
Oiurevpomnsknkgklojjieenggpomgz.zvjjxnvnkjhfgsv
mmvifposovmnxvxlviåsävjsl
Ja, det gick ju bra som synes.

byalaget samarbetar med
Litspöjkan för att få
peningan att gå ihop.
SPORT
Pingis-VM i Slandrom 2009
bör stoppas anser en lokal
aktivist, som menar att det
stör bygdens framtidstro på
bygdens framtid. ”Detta stör
vår lokala själ” menar den
lokala aktivisten.
Den 73-årige höjdhopparen
från Fugelsta har satt nytt
inomhusrekord i Marieby.
Det nya rekordet lyder på
0,67 meter. Det förra låg på
0,59 meter
Sist men inte minst lovar
Östersund Hockey att lägga
sina hemmamatcher på
Marieby´s utomhusrink.

