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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

ONSDAG 08 NOVEMBER 2017

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

te bort
Glöm in å söndag!
p
farsan ar upp
Vi laddassor av
med m angemang
fina arrketter som
och bu välja på!
ni kan

Rimmad fläsklägg
MOAB

Kycklingbröstfilé
Eldorado
800-900g

3 för
99kr

Brie
President
200g

Ca 1kg

19,95kr
/kg

Blomarrangemang
20kr
/st

Viennetta
GB
0,65l

Hårdost
Arla
10kr
/st

Blombuketter

500-1.2kg

PRISBOMB!

Från
149:-

Från
89:Kom också ihåg att ni kan beställa våra julkorgar via telefon/facebook/charken.
Gå gärna in på våran FB-sida för att kolla ut eran julkorg! Även företag :)

69,95kr
/kg

Avokado

5:-

/st

Peru, klass 1, Max 5 köp/
hushåll

Priserna gäller onsdag - söndag med reservation för ev slutförsäljning & tryckfel.
Hemköp Dala-Järna 0281-200 01 • http://hemkop.se/Butiker/Hemkop-Dala-Jarna/

Specialerbjudande begränsat antal
Vi hjälper Dig med Fars Dags Presenten!

LAGERRENSNING JEANS
Upp till 50% rabatt

-dam
-herr

Med start tors v 45 och november månad ut

STAVMIXER ESTM6500 599:ord pris 1 199:-

Taborförsamlingen

Frälsningsarmén

Tis 14/11 11.00 - 14.00 öppen dörr. Kom in för 		
Kapellgatan 5 Vansbro
		
ett enkelt fika, sitt ner en stund Sö 12/11 11.00 Gudstjänst Ove Lindeskär
		
i lugn och ro.
Ti 14/11 18.00 Bön.
14.30 Bibelsamtal.
Välkomna!
Ons 15/11 13.00 Sånger till kaffet.
14.30 After school.
17.00 Mätt och förlåten. Middag
		
och andakt för alla åldrar.

Välkommen!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Källartorpskyrkan

On 8/11
		
Fr 10/11
Sö 12/11
Må 13/11
Ti 14/11

17.00
18.30
09.30
11.00
09.00
18.00

Alla Varmt
Välkomna!

HALT

Fatta vad
Det är på vintern!

VANSBRO BIO

Medborgarhuset Boka biljett på: bjornbio.se
Programmet gäller Justice League 3D:
10–18 nov
sverIgepremIär!

Action, Äventyr, Fantasy
On 15 nov 18.30 11 år

All Inclusive
sverIgepremIär!

Komedi, Suzanne Reuter
Fre 10 nov 19.30
Lö-sö 11-12 nov 17.00
Ti 14 nov+
to 16 nov 18.30
Btill

paddington 2
sverIgepremIär!

Animerat, Komedi Btill
Fre 10 nov 17.00
Lö-sö 11-12 nov 14.30

Mjauuu...

Änglabus.
Målarcirkel.
Musikul.
Gudstjänst. Jenny Uhr.
Bön.
Symöte.

Vi utbildar inom:
• Arbete på väg • Fallskydd
• Terränghjuling • Grävmaskin
• Hjullastare
• Truck
• Liftutbildning • Travers
• Fordonsmonterad kran
• Teleskoplastare
• ESA-14/ESA-röj/EBR
• Motorsåg/röjsåg

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Fars Dag - Söndag 12/11
Fars dag har sitt ursprung i 1910-talets USA. Initiativtagare var Sonora Smart Dodd
i Spokane, staten Washington, som ville hedra sin far William Smart för att denne
ensam fostrat henne och hennes fem syskon på sin farm i Washington sedan hans
hustru, då hon fött familjens sjätte barn, dött i barnsäng. Mrs. Dodds initiativ spred
sig och redan 1924 förklarade president Calvin Coolidge att han stödde idén. Det
skulle dock dröja ända till 1966 innan president Lyndon B. Johnson instiftade den
tredje söndagen i juni som Fars dag i hela USA.

Västerdala Däck
& Service AB

Propellervägen 13 • 0281-130 90
Öppettider: Mån-Fre 07.00-17.00
vet vilka däck du behöver

Fars dag firades första gången den 19 juni 1910 i Spokane, staten Washington.
Seden kom till Sverige 1931 och dagen firades till en början i juni även i övriga Norden. Efter önskemål från det nordiska handelssamfundet senarelades tidpunkten för
Fars dag till november för att ligga bättre i förhållande till Mors dag. Fars dag infaller därför numera på andra söndagen i november.
Källa: Wikipedia
Vansbrobladet/Järna-Nytt
UTKOMMER VARJE HELGFRI ONSDAG MED EN UPPLAGA PÅ CA 5000EX. I ÄPPELBO, VANSBRO, JÄRNA, NÅS OCH BJÖRBO, SAMT
UTLÄMNINGSSTÄLLEN I FREDRIKSBERG OCH DALA-FLODA. POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSER. ANSVARIG UTGIVARE NILS GUDMUNDS.
Eftertryck av text och foto förbjudes. För insänt, ej beställt material, ansvaras ej. Tidningens ansvar för
fel är begränsat till högst annonskostnaden. För skada p.g.a uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.

VI TAR EMOT ERT FÄRDIGA ANNONSMATERIAL SENAST MÅNDAGAR KL. 12.00
ÖNSKAS KORREKTUR LÄMNAS MANUS SENAST FREDAGAR KL. 12.00

EXPEDITIONSTID:
Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00
Tel: 0281-719 88
E-post: annons@vansbrobladet.se

www.vansbrobladet.se
VI HAR EJ FAX LÄNGRE!

Kontakta oss för mer info!
0281- 200 50 • info@samu.se
www.samu.se

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

Tfn. 0281 10507

Fira FAR med en tårta eller
en smarrig bakelse i helgen!

Stängt p.g.a renovering fr.o.m 13 november.
Ca 2,5 vecka.

ALMS
TORNEM
OND
BILREK
♪ Allt inom bilvård
♪ Stenskottslagning
♪ Matt o Möbeltvätt

Tel. 070-6560396

GIDDES URSERVICE

FÄRSKKAPAD VED

Blandved fr. 350:-/m³
Björkved fr. 400:-/m³
Transporter enl. ÖK

Västerdala Ved HB
Per Anders Pettersson
Nås, Tfn. 070 6702154

Däck

till de
flesta fordon
0281-20220
Provkör NYA Ford

Transit
Connect

Dala-Järna 0281-211 20

VÄLKOMNA till MÅNADSMÖTE
Onsdag 15 november kl.13.00
på Ryggåstugan i Dala-Järna
Vi lyssnar och kör en gissningstävling i musik.
Kaffe och räksmörgås serveras.
Pris 100kr
Anmälan senast 12 november till:
Ulla tällberg Tel. 0730 86 26 15 eller
Barbro anderses Tel. 0760 52 80 45

Vill du ställa ut på Färg och Forms Julsalong 2017?
Utställningen är öppen för föreningens medlemmar och
arrangeras 2-10 december i Grottan, Medborgarhuset, Vansbro.
Inlämning av 1-5 alster per konstnär till julsalongen sker i Grottan
torsdagen den 30 november mellan kl. 17 och 19.
Hämtas sedan den 10 december kl. 13.
Har du möjlighet att hjälpa till med hängning/iordningställande av
utställningen är det på fredag den 1 december från kl. 11.00
(bara för de som eventuellt kan).
Vernissage lördag den 2 december kl. 11-14. För mer information
kontakta Mia Palmqvist på tfn. 076-762 76 50.

Varmt välkomna!

ÖPPET VARDAGAR kl. 09.00-16.00
Eller enl. överenskommelse. Kostnadsfri undersökning och prisförslag.
Reparerar: Väggur • Golvur • Moraklockor • Bordsur
Armbandsur • Fickur • Batteribyte • Läderarmband
Tel. 0281-100 38 • Lokstallet, Vansbro. VÄLKOMNA!

Föreläsning i Hulåns ordenshus
i kväll onsdag kl.19.00

Rasbiologens gåta
Författaren och historikern
Maja Hagerman

KulturVansbro

Älgfest Äppelbo västra 2017

Höstkampanj

t.o.m. 30/11

Välj bland våra kvalitetsglas och få ett par glas på köpet

Motorsåg

Husqvarna från 1990:-

Gäller vid köp av hela glasögon
dvs båge och glas.

Glashuset optik

Lördagen den 2 december kl. 18.00
Inträde 50kr. Swish finns.
Anmälan kan göras till:
Olle Larsson:		
070 657 48 93
Ronny Eriksson:
070 391 33 89
Maria Stigsdotter: 070 380 05 44
Sista datum för anmälan är 20/11-17

					Välkomna!
bjuder in till hamburgarkväll fredagen
den 10/11 utanför KD-Textil i Dala-Järna.
Vi kommer att servera Clasico burgare och
Mexicana burgare.
Vi har öppet mellan 16.00-20.00
Välkomna! önskar Marcus Säljgård 073-8044126

ÖPPET

Martina Hippe

Boka tid på:
CH:s Gårdsbod
Legitimerad optiker
glashusetoptik.se
Norsgatan 30, Leksand / 0247 - 779 297
må - fr 10.00 - 18.00, lö 10.00 - 13.00

Skylift uthyres

Arbetshöjd 11 meter, besiktad
MMA i Västerdalarna AB
Micke 076-016 70 54

TE RÖJ & PLÅT AB
Bygg, Plåt, Tak mm.
Gratis offerter

076-277 41 15, teroj.se

Äppelbo västra inbjuder markägare och jägare på
Säla till en traditionell älgfest i Sälas bystuga.

La Cholita Foodtruck
på kampanjen

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

Skålö, Tfn 070 621 92 09

Onsd-fredag 10-18
LÖRDAG 11-15

Välkomna!

Hylsnyckelsats
216 delar

NU!
1699:Ord.pris 5745:-

Öppettider:
Vard 08.00 - 17.30
Lörd 10.00 - 13.00
www.adbildelar.se
0281 - 104 60
Bussgodsombud i Vansbro

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

Carina

Tänk på DALA-JÄRNA IKs MINNESFOND tel 0281-204 09

Tfn. 0281 20968

www.muntersbygg.se
info@muntersbygg.se

Varför inte ringa Sveriges
största mäklare?

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 9 november

Kl 14.00 Legoland Andakt, Torbjörn Axelson.

Söndag 12 november

Kl 11.00 Nås kyrka Familjegudstjänst, Båt Lena.
Kyrkis sjunger. Kyrkfika.
Kl 16.00 Vansbro kyrka Gudstjänst med nattvard,
Båt Lena.
Vansbro | Vansbro
Kapellgatan 7

Tisdag 14 november

Utgångspris 675 000 kr
Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 76 kvm + 90 kvm Tomt 940 kvm
Energiklass D
Visas Sön 12/11 12.00-12.30
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

KTJÄNST
Då har du hittat rätt!
Behöver
du nya däck?
har du hittat
rätt!
Behöver
duDånya
däck?

Ludvika: 14/11, Borlänge: onsd. 15/11

Kl 12.00 Järna församlingshem Sopplunch.

Järna med Nås och Äppelbo församlings
Nya kyrkofullmäktige för mandatperiod 2018-2021
kallas till sammanträde måndagen den 20 november
2017 kl 19.00 i Järna församlingshem.
Ärenden:
1, Val av presidium.
2, Val av valberedning.

Marja Kilpiö
Ålderspresident

Jag erbjuder dig full däckservice med nya däck,
omläggning och balansering! Och till ett bra pris dessutom!
Har du redan köpt egnaSkiftning
däck hjälper jag dig gärna att montera och balansera!
F-skattsedel finns! Öppet både kvällar och helger!

å har du hittat rätt!
150:däckhotell
Ring ellerNu
mejla även
för mer information!
ce med nya däck,

Peter
Johansson,
0730312682, nasdacktjanst@gmail.com
Peter
Johansson,
0730 312682

Och till ett bra pris
dessutom!
nasdacktjanst@gmail.com
hjälper jag dig gärna att montera och balansera!
e kvällar och helger!
Erbjudande!
Däckskiftning
150:-

Inspireras hos

mation!
nasdacktjanst@gmail.com

Tel 070-633 31 81

facebook.com/mobelverkstan

SD?”
e
r
a
t
e
b
r
a
r
e
j
”Varför väl

Onsdag 15 november

Pastors-/Kyrkogårdsexpedition stängd
fredagen den 10 november.

NÅS DÄCKTJÄNST

E
ÖPPET MÖT

Vansbro: ABF, 13/11 kl 18:30

11-kaffe varje torsdag i Järna församlingshem.

Utgångspris 125 000 kr
Avgift 2 268:-/mån (inkl VA+renhållning samt fiber
för tv/internet)
Boarea 36 kvm Vån 2 av 2
Visas Tor 9/11 17.00-17.30 Sön 12/11 11.00-11.30
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Torr björkved 30 cm säljes för 550kr/kubiken.
Finns i centrala Vansbro. Utkörning kan ordnas.
För info. ring Christoffer 070-288 88 64

Kl 18.30 Järna Lillkyrka Veckomässa, Båt Lena.

”Utsikten” varje onsdag i Vansbro församlingsgård.

1:a Vansbro | Vansbro
Folketshusvägen 18 B

BJÖRKVED

HJS-Vansbro OK årsmöte
och säsongsavslutning

Erbjudande!
Däckskiftning
150:-

Söndagen den 19 nov vid Hulåns ordenshus
kl.17.30 Årsmöte
kl.18.00 Säsongsavslutning med prisutdelning
och mat.
Välkomna alla aktiva, ledare
och funktionärer vid våra tävlingar.

HJS-Vansbro OK

DALATURNÉ MED

KOMMUNISTISKA PARTIETS

VECKANS RADANNONSER
Sökes: Hundvakt till yourkshireterrier 4 dagar i veckan. Ersättning efter överrenskommelse.

Annelie 073-048 55 51

Säljes: Citroen C5 kombi -06,
kamrem bytt, servad, SoV-däck,
välskött, en ägare. 0281-710 18

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
för bara

20kr

/raden!
Du vet väl att du även kan
lämna in dina radannonser
hos:

Ordf. ROBERT MATHIASSON
Arr: Kommunistiska Partiet Dalarna
fb.com/KPLudvika

/KPMoraOrsa

/KPBorlänge

Vi finns för dig...
NORRA
DALARNA

Möte med musikunderhållning
Tisdagen 14 november, kl 18.30
Ordenshuset Hulån
Vi pratar om politiken i Vansbro och vad vi kan bidra med
såsom god vilja och kandidater till fullmäktige 2018.
Och sedan dricker vi kaffe.
Medlemmar och sympatisörer varmt välkomna.

0250-181 68

Ad Bilverkstad Äppelbo
Service, Reparation, Diagnostik!

NU!
även däckservice
Tel 070-3380877,Leif
Öppettider Mån-Tor 8-17
Fre 8-14 Lunch 12-13

VANSBRO

Medlem i Socialdemokraterna kan du bli på mötet eller
genom ett SMS till 070‐224 45 95 och ange ditt personnummer.

Uthyres

Lägenhet, 2 rum & kök, ca 75m²
Rågsveden, Äppelbo
Gärdin 070-355 29 11

Luftvärmepumpar !
Mitsubishi LN25 inkl. install SEK 18 985
Ny modell 2017 med WIFI-styrning
6,3kw, scop 5,2, A+++, testat till -35
Toshiba RAS25 inkl. install SEK 16 985
Unik: sparar även vid -25 utetemp 50%
6,5kw, scop 5,1, A+++, testat till -32
Mitsubishi FH25 inkl. install SEK 14 985
6,3kw, scop 4,9, A++, testat till -30
Cert.install / aukt.återf. / 5 års garanti
www.esvelt.se / 0733-251567

Vansbro Köpmannaförening
i samarbete med
Svensk Handel

UPPTÄCK VANSBRO´S SPECIALBUTIKER! SHOPPA PÅ HEMMAPLAN!
Personlig service, fri parkering, caféer & restauranger inom gångavstånd.
Kolla in Vansbro köpmannaförenings hemsida www.vansbro.nu

Flytande tvättmedel
av ekologisk rapsolja,
5 liter. 179:- Ord. pris 249:-

enna
Extra d

vecka:

Adventsgranar Ca 40cm

79:-

Schampo + balsam

199:- Ord.pris 278:-

Tygkorgar från 69:-

Järnvägsg. 54, Vansbro Tel. 108 17

Vinterkonfektion

Jackor • Byxor • Mössor & handskar

Presentkort
Vansbro köpmannaförening
Säljes hos
Bergslagsvägen 1 Vansbro Tel 010-471 95 70
ÖPPET må-fr 7-17, lö 9-12

0281-101 67

Doro
Din SKOG & TRÄDGÅRDsbutik
försäljning•reparation•service
Lokstallet, Vansbro, tel 14144

pensionärstelefoner
Norra Allegatan 23
Tfn 0281-103 20
digitalbutikerna.se

Från

795:-

Valfri stylingprodukt från

2 för 199:- Ord.pris ca 398:1 för 149:- Ord.pris ca 199:-

Presentkort
Vansbro köpmannaförening
Säljes hos

Vill ditt företag synas här?
Kontakta
Vansbrobladet
för mer info
www.vansbrobladet.se

VANSBROKIOSKEN
ÖPPETTIDER: Må-fr 06.00 - 20.00 Lö-sö 10.00 - 20.00

Musikgrejer: Strängar, kablar, trumpinnar...
Tel/fax 0281-108 65

RAVELKLOCKOR

199:-

Tel. 0281-710 25

Vansbro Köpmannaförening
i samarbete med
Svensk Handel

HANLEYKLOCKOR

299:-

Vill ditt företag synas här?
Kontakta
Vansbrobladet
för mer info
www.vansbrobladet.se

Vill ditt företag synas här?
Kontakta
Vansbrobladet
för mer info
www.vansbrobladet.se

Kungörelse
Här är det enkelt att leva!
Konvertera dina

VHS-Kassetter
hos oss!

2kr/minut.

Prisexempel: 60min kassett på DVD-Skiva

179:Vi tar även andra filmformat,
se lista nedan!

VHS-Kassetter
VHS-C Kassetter
Video-8
Hi8
Kassettband (Ljud)
Vinylskivor
Fotografier
Diabilder
Fotonegativ
Inscanning upp till A3

CD
DVD
Blueray
USB-sticka

Vi finns i centrala Vansbro

(I samma lokaler som Vansbrobladet)
Lämna/hämta ditt material: Mån 08.00 - 16.00, Fre 08.00 - 16.00
Nostalgiverksta´n • Järnvägsgatan 35, 780 50 Vansbro • 0281-719 88

Varmt välkommen
till
Underrättelse/Bygglovsansökan
Kommunfullmäktiges
sammanträde
Aktelo AB ansöker
om bygglov för uppsättning av telemaster i samb
Måndagen den 13 november
kl.18:00
Pelarsalen,
Medborgarhuset Vansbro
med utbyggnad av mobiltelefonsystem
(3G).
Bland annat kommer följande
ärenden
att behandlas:
Masterna
är dimensionerade
för att klara sametablering med flera
• Allmänhetensteleoperatörer.
frågestund: Fråga om erosion längs Vanån och Västerdalälven

Här är det enkelt att leva!

• Summering av Integrationsenhetens arbete och information om enhetens upphörande
Med
• Delårsrapport
2017 hänsyn till att kretsen ”berörda” är svår att exakt definiera sker
• Lokalförsörjningsplan
underrättelse
(enl. bestämmelserna ii 8Vansbro
kap. 22 § tätort
Plan- och bygglagen
Den
1 juli införs
parkeringsövervakning
Allmänhetens frågestund; frågor till Allmänhetens frågestund ska lämnas in senast tre
genom annonsering.
arbetsdagar
före sammanträdet.
Kommunstyrelsen
har beslutat om parkeringsöver• 800 kronor: Används vid de allvarligaste felpar
vakning i Vansbro tätort från 1 juli 2017, personal
keringarna, där det är förbjudet att både stanna
Fullständig föredragningslista
finns på kommunens
hemsida (www.vansbro.se),
på följande
från Securitas ska fungera Masterna
som kommunens skall
parke- placeras
och parkera.
Exempelvis vidplatser:
parkering på platser
anslagstavla och bibliotek.
ringsvakter.
för personer
med rörelsehinder, för
Skålö 42:3, ca 370 m österavsedda
om sjön
Rälgen
nära ett
övergångsställe
Uwe
Sälen 1:1,och
mellan
Opsaheden
och
Torrtjärneller vägkorsning, på en
SyftetWeigel
är att förbättra framkomligheten
öka
gångbana.
Ordförande
trafiksäkerheten. Ibland står bilar parkerade på ett

Järna-Storbyn 48:1, ca 1 km väster om Vansbro

sätt som gör att exempelvis räddningstjänst eller
Om du tycker att du fått en felaktig felparkerings
Snöån
14:8, ca
200 m öster
Herrgård
ambulans
har
svårt
att
ta
sig
fram
i
samband
med
avgift såom
kan Snöå
du ansöka
om rättelse, antingen genom
Information om kommunens hemsjukvård
utryckningar. Ett av parkeringsvakternas
viktigaste
besöka
som finns på plats i Medborgar
Sveden 7:13,
ca 500 m att
norr
ompolisen
Utanhed
Vänd
digblir
tilldärför
hemsjukvårdens
för rehabilitering
som utförs
i hemmet,
uppdrag
att informeraarbetsterapeut
allmänheten omoch sjukgymnast
huset i Vansbro
på måndagar klockan
9.00–15.00
Bertils
1:2,
ca
750
m
sydost
om
Vakern
anpassning
av
boendemiljön,
intyg
om
bostadsanpassning
och
utprovning
av
hjälpmedel
som
varför det är viktigt att följa parkeringsreglerna.
(ta med boten), eller genom att skicka ett brev där
Haga 24:12, ca 500 m sydost
om
används i hemmet.
du talar om
att Flatbyn
du anser att parkeringsavgiften är
Om du felparkerar ditt fordon i centrala Vansbro
felaktig.
Adressenom
står Västerfallet
på parkeringsboten.
Näveråsen
5:1,
ca
500
m
nordväst
efter 1 juli fårNås,
du en
lapp på rutan
som talar omkommun
att
Dala-Järna,
Bäckaskogs
äldreboende,
rehab, och korttidsboende:
ditt fordon står felparkerat,
samt hur mycket
du ca 1 km
Betala
felparkeringsavgiften
även om du anser att
Arbetsterapeut,
telefon:Lindesnäs
0281-751
62 9:25,
ostsydost
om Lindesnäs
måste betala i felparkeringsavgift,
på hur
den är felaktig. Du får tillbaka dina pengar om din
Sjukgymnast,
telefon: 0281-751beroende
54
Håvberget 3:20, norr om
Sormaberget
allvarlig din felparkering är:
överklagan godkänns. Bestämmelserna om felpar
Vansbro, Äppelbo, Söderåsens
äldreboende,
Berghedens
äldreboende
korttidsboende:
Mornfelparkeringen,
47:1, ca 500 m öster
om rv finns
64 och
ii lag
Eldforsen
keringsavgifter
(1976:206) om felparke
• 400 kronor: Den
lindrigaste
Arbetsterapeut,
telefon:
0281-751 52
ringsavgift.
Mellanvakern
1:3, ca 250 m från Östra Vakerns nordvästra strand
exempelvis telefon:
parkerat för
länge på54
en tidsbegränsad
Sjukgymnast,
0281-751
parkeringsplats.
Vid frågor
parkeringsövervakningen i Vansbro
Orsala 9:2, ca 600 m väster
omomNärsjö
Telefontid helgfri vardag klockan 8.00-9.00
kommun, kontakta samhällsbyggnadschef
Rågsveden
24:34, camed
350
m in
på
väg
mot Finnlokåsen
Övrig
telefonsvarare,
lämna ett meddelande
namn
och
telefonnummer
så ringer
upp.
• 600tidkronor:
När parkeringsförbud
råder, eller
Thomas
Carlsson
på telefon 0281750
00,vieller
Myrbacka
14:25,
m från
Gänsens
nordöstra strand
fordonet
står
med
något
hjul
utanför
en ca
epost
thomas.carlsson@vansbro.se
För om
övriga
behov
när
det
gäller
rehabilitering
eller250
hjälpmedel
kontakta
Primärvårdsrehabilitering
markerad parkeringsplats.
Vansbro på telefon 0281-498150
Handlingarna finns tillgängliga mellan

vansbrokommun • vansbro.se
•
02-05-16 t.o.m.facebook.com/vansbrokommun
02-06-05 i:
Foajén på Medborgarhuset, Vansbro, tel. 0281-750 00 samt Bibliote
Nås, Dala-Järna och Äppelbo

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

Kom ihåg manusstopp!
Upplysningar lämnas av:
Korrektur,
Fredagar
12.00
Anna Söderhäll,
tel. 0281-752 05,kl
Göran
Borgstrand, tel. 023-136 5
Färdiga annonser, Måndagar 12.00
Medborgarhuset
780 50 Vansbro
Tel: 0281-750 00
Fax: 0281-750 30

Den som har erinringar mot ansökan ska framföra dessa skriftlig
Miljö- och byggnadsnämnden, Medborgarhuset, 780 50 Vansbro
senast den 5 juni år 2002.

Det moderna samhället har
sina baksidor.
Vad har egentligen skett med samhället de senaste 50 åren och hur har det
i själva verket sett ut i ett mänskligt
perspektiv. Att anpassa sig och följa med tekniken och dess utveckling
inom alla områden kan inte ha varit
så lätt . Därför bestämde jag mig för
att intervjua en släkting till mig som
följt detta under ganska speciella
förhållanden.
Efter ett antal plingningar på ringklockan till lägenheten så börjar jag tillslut
höra det där välbekanta ljudet. Melodin
som skapas från ett par tofflor som släpas med en jämn takt på det knarrande
klickgolvet. Dörren öppnas och jag möts
av en stark doft av tigerbalsam och en
äldre man i bar överkropp. Det är inte så
att jag blir förvånad av synen utan det är
faktiskt fullt normalt när man stiger in i
den hemtrevliga lägenheten en trappa upp
hos min gammel farbror Lars-Åke Larsson
i byn Vansbro. Vi slår oss ned vid bordet
och jag börjar med att fråga honom om
barndomens tid. En tid då dagens teknik
låg långt borta och dator var knappt ett
ord som existerade. Som jag fattar det
så levde man vanligtvis i dessa trakter på
stora gårdar med mycket djur intill något vattendrag och skogen runt knuten.
Det fanns inte mycket till lägenheter eller
gator att strosa runt på. Det var ett härligt och glatt jordbrukssamhälle där alla
kände alla. Även om livet i Sverige hade
fått ett uppsving och blivit ett industriland
på högvarv efter andra världskriget så får
jag en känsla av att allt var så annorlunda
och mer fridfullt. Att t.ex. barnen sprang
mellan husen och pallade grannens äpplen och blev jagad med en högaffel känns
mest som en typisk film för mig men för
Lars-Åke var detta verklighet.
- Idag tycker jag det verkar som om
barnen mest sitter inne och kollar på sin
telefon eller liknande, vilket jag tycker är
fruktansvärt tråkigt, säger han.
Jag kan faktiskt hålla med honom där och
t.ex. för bara ca 10 år sedan när jag be-

fann mig i situationen som 7-8 åring skippade iallafall inte jag boll-kurragömman
för att ta selfies med en mobil som man
inte ens hade. Är det verkligen hälsosamt
för barnen kan man undra. Han påpekar
då även såklart mig, som de flesta andra
gamlingar skulle gjort, med det klassiska
citatet “det var bättre förr”. Jag vet inte
riktigt vad man ska svara på det men nog
ser jag en hel del förbättringar på många
plan även om det är svårt att övertyga
dessa envisa pensionärer. Men man kan
faktiskt bli lite avundsjuk på en del saker
som han berättar om sin fritid i de unga
åren.
- Jag ska tala om för dig att vi spelade
hockey,fotboll och körde till och med
backhoppning på vintern, ja det var lite
allt möjligt. Mellan himmel och jord, säger
han och skrattar till lite lätt och tittar ut
genom fönstret som om han skulle minnas
tillbaka.
Lars-Åke tycker att idrotten är viktig i
samhället även om han säger att sporten
har tagit ett steg för långt. Han menar att
pengarna har fått för stor betydelse i sporten och pressen på idrottarna har blivit för
stor. Synonymen mellan idrotten till glädje
och lek har försämrats och prestation har
blivit viktigare än person.
-Det kanske inte är den bästa som blir
stor och framgångsrik längre utan nu
handlar det mest om pengar, förklarar han
Som ett exempel på detta kan man se att
småbyar med lovande talanger tvingas
lägga av.
Det på en grund av att dem eller deras
klubb inte har tillräckligt med ekonomi
för att kunna satsa och ta det där extra
steget.
När vi går över på ämnet arbetslivet
förklarar han att redan efter 7 år i skolan
så
hamnade han i arbete och följde med sin
bror ut i skogen där dem tog fram virke
med hjälp av hästen. Detta virke körde
dom sedan till rågsvedens såg som var
och är än idag lite av byn Äppelbos hjärta där många bybor arbetar och försörjer
sina familjer.
- Jag var fullärd efter 7 år, säger han och
skrattar till lite.

Som tonåring och ungdom blev det många
olika arbetsplatser vilket bidrog med lärorika erfarenheter inför framtiden. Det blev
en hel del timmar i skogen, vid elfirman
med pappan och på järnverket innan han
bestämde sig för att börja inom den växandetelefonbranschen. 1969 började han
på Televerket som haft en viktig roll för
Sveriges infrastruktur eftersom de ägde
och drev utvecklingen av Sveriges telenät,
TV-nät och mobilnät. Det började med
några år i den växande staden Göteborg
där det fanns gott om arbete för en televerkare i sin orangefärgade duett.
-Vi satt in telefoner, kablar, Telestationer
och allt möjligt. Själv var jag kabel- och
nätoperatör, så jag fick arbeta på många
platser i landet och följa uppkomsten av
mobiltelefonen, säger han med en ganska
nöjd röst.
Men när millennieskiftet började närma
sig så började även åldern komma ikapp
honom. Obotlig Syn- och hörselskada kom
och smög sig på ganska drastiskt och detta medförde tidigare pension och indraget
körkort. Många friheter försvann och det
blev allt svårare att hänga med utvecklingen i samhället.
-Jag kan inte med nå digitala siffror. Jag
ser inte om det är en 8,1 eller en 6 på en
liten bildskärm. Det är omöjligt !, säger
han.
Med tanke på dagens digitalisering och utveckling så förstår jag att det blir allt svårare att hänga med och anpassa sig efter
samhällets utveckling . Det blir minsann
mer och mer digitala skärmar i vardagen
där både texten blir mindre och konsten
att använda tekniken blir allt svårare.
- Fritiden ser inte längre ut som den gjorde förut för mig. När jag var yngre var det
mycket fiske och friluftsliv som gällde men
utan syn blir det svårt. Även utlandsresor
och andra nöjen har nästintill försvunnit
på grund av detta elände, vilket inte är så
kul, förklarar han med en lite dyster och
lägre ton än vanligt.
Idag blir det mycket stillasittande och
lyssnade på radion i lägenheten för LarsÅke.
Kanske inte något han tänkte sig och såg
fram emot att göra som pensionär men
det var bara att acceptera läget och göra
det bästa av situationen när fysiska hinder

satte stopp.
Livet blir ju inte alltid som man tänkt sig.
Men genom radio kan han ändå följa sina
gamla intressen i sport och nyheter världen över på bästa enklaste sätt.
Det kan inte heller som vara så lätt att
vara nästintill blind och sköta vardagssysslorna som bl.a. matlagning och städning när man även bor ensam. Han säger
själv att det går hyfsat, dock tar det längre tid än vanligt. Men han tillägger också
att han är mycket tacksam över att ibland
få hjälp när han själv inte räcker till med
dessa sysslor av vår familj.
Att vara född under mitten på 1900-talet
innebär nog för dem flesta att man varit
med om många händelser i världen. Ett
spänt “kallt” krig mellan stormakterna
USA och Sovjet, 9/11, första månlandningen och en digitalisering som explosionsartat ökat och blivit en stor och viktig
del i ett modernt samhälle. Men att hänga
med och anpassa sig till just den utvecklingen har nog inte alltid varit så lätt. Att
dessutom bli syn och hörselskadad under
denna tid gjorde ju inte saken enklare för
Lars-Åke som är ett av alla dessa “mitten
på 1900-tals barn”.
Text: Isak Larsson
åk 16 Is

Restauranger
i Vansbro kommun

till Er alla som hedrat minnet
av vår älskade

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

Jan-Erik Stövling

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00

Tor: Köttfärslimpa, gräddsås &
potatis.
Redd grönsakssoppa.
Pannkaka, sylt & grädde.
Fre: Kycklingklubba, currysås &
ris.
Kantarellcarbonara, pasta.
Mån:Stuvade makaroner, korv.
Kycklinggryta & ris.
Tis: Rödspätta, remouladsås &
potatis.
Fläskfärsbiffar med grönpepparsås & potatis.
Ons: Lasagne.
Strömmingslåda med kaviar
& potatis.
Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

Lunchbuffé, vardagar 11-14
Meny finns på Facebook
”Restaurangside”

Tfn. 0281 10035

BROGRILLEN
GRILLKÖK & PIZZERIA

Sågvägen 1 Tfn 0281-71354
Sommaröppet varje dag 11-22

Norra Allégatan 23
Öppet: Mån: stängt.
		 Tis-Tor & Sön: 11-20
		 Fre-Lör: 11-21
076-918 31 59

0281-109 55
Tor: Raggmunk, stekt fläsk &
lingonsylt.
Lasagne.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Nötköttsgryta med svamp,
saltgurka & pressad potatis.
Mån: Torskfilé med pepparrot,
dillsmör & potatismos.
Kebabgryta & ris.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Pasta med kycklingsås,
gorgonzola.
Ons: köttbullar, rårörda lingon.
Kokt fisk, ägg & persiljesås.

Vår älskade

Gunnel
Bruér Hedin

vid hans bortgång, för blommor,
gåvor till olika minnesfonder,
telefonsamtal och besök i
hemmet. Ett särskilt tack till
Palliativa Teamet Västerdalarna
för god vård och omsorg.

* 21 april 1935
har idag lämnat oss
Vansbro den 31 oktober 2017

MARGOT
Anna-Lisa med familj
Katarina

GUNNAR
Mattias och Anna
Meya, Majken, James
Himlens hav
har ingen strand
bara ljus
Bo Setterlind

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Vansbro kyrka fredagen
den 24 november kl. 13.00.
Akten avslutas i kyrkan.

Husmanskost - Buffé
mån-fre kl 11-14
lör-sön kl 12-15

0281-103 63
Öppet alla dagar 11-22
Pizzabuffé alla vardagar 11-14!
Kebab • Sallad • Hamburgare

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

Tel 0281-20698

Järna-Revyn

Klart till halvklart

OBS!
EXTRAFÖRESTÄLLNING
söndag 19 nov. kl.19.00

r
Varning fö
g
kulin

Entré 200:- barn upp till 12 år 100:Förköp av biljetter: 0281-20888 dagtid - 076-11 49 246, kvällar och helger

Välkomna till JUF-lokalen i Dala-Järna önskar Järna Teater

Freja, 11 år
Alla barn som kämpar mot
cancer är riktiga hjältar. Stöd
barncancerforskningen med 100 kr
i månaden så bidrar du till att fler
barn överlever sin sjukdom.
Bli Barnsupporter idag på
barncancerfonden.se

Min älskade Make
Vår käre Far och Farfar

Ingvar
Berndtsson
* 28 oktober 1926
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Nås den 19 oktober 2017
KARIN
Jan-Ingvar
Mikael
Hans
Mathias och Sandra
Sandra och Johan
Fido

En båt med två solröda segel
styr bort ifrån land
den styr till ett främmande
och okänt land
ombord på båten är Ingvar
När den kommer fram till målet
är det varmt och skönt
soliga stränder och hör
sjöfåglars sång
Nu har Du kommit i hamn
När kvällen kommer
njut av solnedgången och
aftonrodnaden
Njut av den
och gå in i den och
Vila i frid
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Nås kyrka
fredagen den 17 november
i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Hjärnfonden
tel. 020-523 523

oppsstopp? Rörbrott?
med ro, ring GVO!

Avloppsstopp? Rörbrott?
Jour

HÖGTRYCKSSPOLNING

Ta det med ro, ring GVO!

• Högtrycksspolning med hetvatten
• Borttagning av beläggningar
• TV-inspektion
• Rotskärning
HÖGTRYCKSSPOLNING
• Högtrycksspolning
med hetvatten
Ring Rasmus: 070-622 83
91
HÖGTRYCKSSPOLNING
• Borttagning av beläggningar

TV-inspektion
••Högtrycksspolning
med hetvatten
• Rotskärning
•Ring
Borttagning
av
beläggningar
HELHETSLÖSNINGAR
Rasmus: 070-334
070-622 83
8391
91
• TV-inspektion
FÖR ALLA AVLOPPSSYSTEM
Rotskärning
• Rör & Stamrenovering•HELHETSLÖSNINGAR

FÖR ALLA AVLOPPSSYSTEM
• Lokalisering av rörsystem
• Rör & Stamrenovering
Ring Bosse: 070-334 83HELHETSLÖSNINGAR
•91
Lokalisering av rörsystem

dygnet
Jour
runt
dygnet

Vi finns
i
runt
Vansbro
070-330 83på91
måndagar
070-330 83 91

Ring Bosse: 070-334 83 91
FÖR
ALLA AVLOPPSSYSTEM

GRÄV & MARKENTREPRENAD
•GRÄV
Rör &&Stamrenovering
MARKENTREPRENAD
• Dränering
Dränering
••Lokalisering
av rörsystem
• Avloppsanläggning
• Avloppsanläggning Ring
Bosse
070-3348391
• Grunder
m.m.
• Grunder m.m.
Ring Fredrik: 070-612 83 91
Ring Fredrik: 070-612 83 91

Uvberget 248, 784 78 Borlänge | 070-330 83 91 | www.gvo.se

Uvberget
78 Borlänge
| 070-334
| www.gvo.se
Uvberget
248, 248,
784 784
78 Borlänge
| 070-330
83839191| www.gvo.se

Tänk på Hulåns IF´s Minnesfond
Ring 0281-132 67

GYMNASIEINFORMATION
OCH MÄSSA!
Vansbro Utbildningscenter
Torsdagen den
16 november kl. 18.00-20.00
Ingång Parkgatan eller Fredsgatan
Mässa och utställningar i Café Oasen från kl. 18.00
Informationspass kl. 18.40, 19.10, 19.40
Ingen föranmälan behövs.
Fika säljs i Café Oasen.
Gymnasieprogram från Vansbro och Malung
VÄLKOMMEN!

