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ANNERSIA-BLADET
Ansvarig utgivare:
Stålhasse & co

Huvva för e elände. Nu är hösten här med storm, regn, åska, hagel och brittsommar.
·Jag älskar när det är soligt, säger Britt Sommar, 49,
som är den enda med det namnet i Sverige.
(Sant faktiskt)

Men hon har bara haft det sedan i sommar.
Då gifte hon sig med Gert-Åke.
De bor i Ramdala utanför Karlskrona.
- Här hade vi 18,4 grader i skuggan i går.
Säger Britt Sommar - och fortsätter njuta av årets brittsommar.
Aftonbladet

Annonser:
Säljes:
TV-programmet ”Kontrapunkt”.
300:063-8046597526
Tippex. 1500:063-834535669
Storlien. 95:063-620498463
Radiovågor. 60:-/st
063-6185669*7
Köpes:
Dialekter
(gärna dalmål och franska)
063-654198700
Chili con carne (1 portion)
063-781856644

Gissa årstiden på bilden.
Maila in ditt svar och märk
inte mailet med ”Höst”.

Berners nya filial kommer att ligga i Sörviken. Den
kommer att heta ”Bilbua”. Där kommer man att kunna
handla märken som Ådi, Folkvagn och Skåda. Bilservicen kommer att skötas att Britt-Inger som även är en
hejare på ramsor. Vid premiären den 29/9 spelar
Bengt sina gamla vinylskivor och Sören visar sina benmuskler. Öppningserbjudande på nya Skåda - KÖP
EN BETALA FÖR TVÅ.

Vi finns på nätet:
annersia.wwww.se

Lokala nyheter
Tivolisäsongen börjar närma sig med rask takt
När nu den kommande tivolisäsongen startar finns stora
möjligheter att ta förarbevis
på virvelvinden. Idag finns
125 registrerade virvelvindsförare. Det blir också allt
populärare att ta körkort för
radiobil har man märkt i
trakterna av Fugelsta. Där
registrerades i fjol 19 st.
radiobilar.
Pangnyheter

6/10 kl. 20.00
Ridhus-disco i Vålbackens
ridhus. Dansa med ponnyer
och kallblod eller inte.
DJ är Long Mule
Inträde: 350:Missa inte den 5/10
Visning av skåpmat och sylt i
föreningshuset i Loke.

Kom och se eliten göra upp i årets distriktsmästerskap. Tre förare kommer att göra
upp om pallplatserna.
Plats: Ede
Första start: kl. 04.30
Prisutdelning kl. 06.30
Bankett kl. 08.00 - Hemma hos Stig
För att boka bankettbiljetter - ring Ester

I höst smäller det till rejält
med både buller och bång
och kanske eventuellt något
skott i råttan för de som siktar högt. Om man skjuter
skarpt i rätt läge finns chansen till bulle i ugnen.

Tyskimporterad sprit
Den legendariske tyske lastbilschauffören Helmer
Schnaps kommer i fortsättningen att sälja sina leveranser på söndagkvällar utanför
”gamla konsum” i Vålbacken. Han garanterar bra kvalitet till lågt pris.
SPORT
Stavhopparen Hans Häger
från Bye siktar på höjder upp
mot 79 cm nästa säsong och
kan därmed bli uttagen i
Marieby´s landslag i friidrott,
Diskaren Jim Gjort från
Slandrom har givit sig in i
jakten om ett nytt OS-guld i
disk-us. Han tränar just nu
för fullt i Olearys kök.

VÄÄDER
Hösten ser ut att bli fin om
man bor i Miami……………
gör man inte det kan det vara
läge för ylletröja. Vad gäller
långkalsonger, så kan det
vara bra att ha dom till hands
snarast möjligt. Se till att ha
motorvärmarekabeln redo för
en lång period. Redan nästa
år, närmare bestämt i Juli
kommer solen att titta fram
en eller två timmar. Då finns
goda utsikter att tina fram
köttet på bron. Men hösten
blir inte så långvarig i alla
fall. Den kommer att tas omhand av Egon Lilja som höststädar varje år. Sedan är det
bara att inse att vintern kommer med besked.

