PÅSK-NUMRET
ANNERSIA-BLADET
Ansvarig utgivare:
Stålhasse & co

Annonser:
Säljes:
Torr ko. 99 :063-36746008+6
Lödstation med inbyggd katt.
121 :063-134368081
Nedbajsat skötbord. 1200 :063-18931645665

Köpes:
Veckodag
063-494347673
Skottlinje
063-2284338619

Påskfest i Skanderåsen
Påskafton kl. 20.00
•
Bogdans
•
Grillkol
•
Levande vuxna
•
Cykelställ
•
Häverterbjudande
•
Utlottning av lotter
•
Solnedgångsöl
•
Musik till
förbannelse
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Vad skönt att påsken åter är
här. Nu kan vi snart åter igen
bränna gummi och pinka på
elstängsel. Eller varför inte gå
till tandläkaren. Hur många
tänder har ni kvar så här efter
jul? Kanske borde ni odla lite
skägg och leta fram farfars
gamla hatt. Prova sedan att
stoppa in det största påskägget
ni hittar i affären i mun. Besök
sedan det mest effektivaste
solariumet och vips…………………
så ser ni snart ut som mannen
till höger.
Är det någon som känner
mannen till höger kan ni väl ge
honom en höger. Förhoppningsvis stänger han då munnen.

Auktion i Slandrom 19/4
Kom och ropa in bl.a.: Tankspade, framvagnsvagn, detronil-stubbe, hopponit, ljugbengt,
ramsida, flickåder, borstgnejs, literalpapper,
fisksåg, badisklapp, läkarhjälp, volvotut,
bromskost, rutig bock, spindel, as-fat, öl, biologilektion, naprapat, tussar, gå-skor, tvåhjulig
cykel, bilder på månen, bandypassning m.m.
Hur många påskägg går det in i en
Fiat Uno Turbo 3000 4x4 GLX twincam
csi 16 valve intruder V4 hotrod?

Vi finns på nätet:

Maila ert svar till Stålhasse@påsk.nu

annersia.wwww.se

Macken i Namn har öppet hela påsken—Välkommen
Bensinkriget på Annersia är
ännu inte över.
I Sörviken tar man 66,30:för en liter spri……..förlåt,
bensin. I Fugelsta tar man
däremot 2,25:- för en dunk
bensin.Dunken rymmer i
och för sig bara en deciliter………...

Tapetserar-VM går av stapeln på långfredagen i Bye Hamnstuga. Ovälkomna
gäster är välkomna att se denna spännande
tävling. Det är lite kulare än att se målarfärg
torka.
Kravallstaket kommer att finnas för att mota
de mest hängivna fansen. Alla med pistol
går in gratis. Medhavda tapetrullar är förbjudet. Däremot går det bra att ta med sig
eget tapetserarbord att sitta på.

I denna ruta finns ett videoklipp!
Klicka bara på denna text och vips så
startar er tv samt visar er det mest
intressanta klipp ni någonsin skådat. För
att se klippet igen, måste ni klicka HÄR.
Vill ni se reprisen får ni vänta till nästa
nummer.

