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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Fläsklägg
MOAB
Rimmad
Sverige
Ca 1,5kg

Avokado
Peru

12st

Fruktdryck
Proviva

1l
Flera olika sorter

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Toalettpapper
Lambi
25kr
/kg

ONSDAG 14 FEBRUARI 2018

Klass 1

10kr
/st

30kr
/st

PRISBOMB!

Vaniljhjärta
Dafgård
16kr
/st

Röda druvor i ask
Klass 1
5kr
/st

500g

29.95kr
/st

Mango

5:-

/st

Garant, fryst, 225g

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

Spis med varmluftsugn
FRI HEMKÖRNING

Trikåtopp i viskos 249:3/4-ärm, resår nertill

Vinterjackor 50% rabatt

Elektro Helios SK6555
Electrolux EKC7000W
5-års Garanti


inom 3 mil

5 990:- Ord pris 6 490:6 990:- Ord pris 7 490:-

Västerdalarnas Friförsamling

Frälsningsarmén

Torsd 15/2 19.00 Styrelsemöte.
Tis 20/2 11.00-14.00 Öppen dörr. Kom in för
Fred 16/2 17.00 Fredax.
			
ett enkelt fika, samtal och
		19.00 Tonår.
			
en stund i lugn och ro.
Sönd 18/2 11.00 Se Källartorpskyrkan.
14.30 Bibelsamtal.
		 19.00 Tonårshemgrupp.
Ons 21/2 13.00 Sånger till kaffet.
14.30 Upptäckarna.
Varmt välkommen till Myrbackakyrkan!
17.00 Gudstjänst mitt i veckan.
		
Ludwig Fontanac,
		
Hanna Smedjegård.
On 14/2 17.00 Änglabus.
		
18.30 Målarkurs.
&
Välkommen! Studieverksamhet
kulturarrangemang sker i samarbete med
Sö 18/2 18.00 Gemensam gudstjänst i
				
Källartorpskyrkan. Jenny Uhr.
Må 19/2 09.00 Bön.
Kapellgatan 5 Vansbro
Ti 20/2 18.00 Symöte.

Källartorpskyrkan

Taborförsamlingen

Sö 18/2 11.00 Gemensam gudstjänst
		Källartorpskyrkan.
13.30 Sång Solgärdet.
Ti 20/2 18.00 Bön.
Välkomna!

Varmt tack för gåvor till församlingens
minnesfond under år 2017.

Alla Varmt
Välkomna!

Programmet gäller
15–22 feb
Black
Panther
SverigePremiär!

Live från Metropolitan

La Bohéme av Puccini

Puccinis första stora succé om fattiga bohémer i Paris och den stackars Mimi. ”Så kall ni är om handen....” Denna gång en opera utan
våld men i stället ömma känslor och stilla vemod. Inte ett öga torrt!

Action, Äventyr, Sci-Fi
av R Coogler
med C Boseman
Speltid:
2 tim 14 min
Fre 16 feb 19.30
Lö 17 feb 18.30
11 år

Fifty Shades Freed

Drama, Dakota Johnson
Speltid: 1 tim 46 min
To 15 feb+
to 22 feb 18.30
15 år

The Shape of Water
SverigePremiär!

Drama, Romantik,
Fantasy av G Del Toro
med S Hawkins
Speltid: 1 tim 59 min
Sö 18 feb 18.30
15 år

Lördag 24 feb. kl. 18.30 - Obs tiden
Teatern Medborgarhuset, Vansbro

Bilj 270 kr vid kassan. Ungdom upp till 20 år 100:Nästa opera Semiramis av Rossini lör. 10 mars

www.vansbroteater.se
Välkomna!

Vi stödjer teaterföreningen:
KulturVansbro

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Välkommen till

Nås Missionshus

MUSIKCAFÉ

Onsdagar kl. 13.30-16.00 och fredagar
kl 19.00-21.00 Öppet Hus/CofféHouse för alla.
Välkomna!

VANSBRO BIO

Medborgarhuset Boka biljett på: bjornbio.se

till stöd för Ingmarsspelen

Lördag 17 febr kl 15.00
Ordenshuset, Nås

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Var rädd om ditt egeninspelade material,
du får aldrig chansen att spela in det igen!

Låt oss framtidssäkra det åt dig!
Nostalgiverksta´n • Järnvägsgatan 35, 780 50 Vansbro • 0281-719 88
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!

Byns Mats, Mylla
Ladies & Gentles
Finsk tango, Afghansk dans
Kaffe, lotteri
Entré med kaffe: 100:Barn <15 år fritt

Kom ihåg medlemsmötet!
Konstföreningen Färg & Form inbjuder till medlemsmöte söndagen
den 18 februari kl.14 i Pelarsalen, Medborgarhuset, Vansbro.
Vi bjuder på fika och behöver därför din anmälan via mail eller sms till:
info @ fonsterbacken.se eller 070-4195708.

Varmt välkommen!

Spolarvätska
Köp 3 och få
den 4:e på
köpet!
Endast

139:-

Ord AD pris: 47:-/st

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

070-678 73 87

• Värmepumpar
• Plattsättning
• Tak o fasad

cegebyggochmark@gmail.com

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

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

reservdelar
och tillbehör

Ett växande folkhälsoproblem
-övervikt, diabetes, högt blodtryck och obalans
i blodfetterna.
Leg. läkare Anders Moberg.
Torsdag 22 februari kl 18:30
Plats: Medborgarhuset, Grottan, Vansbro
Fri entré
Varmt välkomna!
Kommande föreläsningar presenteras på kvällen.
Friskvård & Rehabilitering
A & Y Specialistvård

Medlemmar och sympatisörer är välkomna
till Centerpartiets årsmöte
Tisdag 20 feb. kl.18:00,
Blåbandslokalen Äppelbo

Välkomna!

köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

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

Alla hjärtans dag
Onsdag 14 februari

076-277 41 15, teroj.se

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

Tel. 070-6560396

TACK!
För skänkta gåvor under
det gågna året.
Skamheds minnesfond

15.00-21.00
Trerätters middag
Förrätt:
Varmrätt:
Efterrätt:

Svampsoppa med vitlöksbröd.
Husets planka med oxfilé.
Chokladbrownie med grädde & bär.

259:-

KOM IHÅG FISKESTÄMMAN
Torsdagen den 22 februari kl. 19.00 i Ja-Järnas lokal
Järna FVOF.

Välkomna!

VIKTIG INFORMATION!
Socialdemokraterna i Vansbro bjuder in till lite fikasnack på

Nås Bygdegård
Måndag 19 februari mellan 18.00‐20.00

Motorsåg

Husqvarna från 1990:-

Vi vill gärna veta vilka frågor du tycker att vi ska driva i valet.
Det är nu som vi runt om i kommunen söker samla synpunkter
på politiken som bedrivs i kommun, landsting och inte minst
hur är det lokalt – något som skaver? vad kan bli bättre?
Medlem, sympatisör och övriga politiskt intresserade; kom
och ta chansen att få prata lite politik. Vi bjuder på kaffe med
bröd.
Varmt Välkomna
Bli medlem genom att skicka SMS till 070‐224 45 95, ange ditt P‐nr.

Provkör NYA Ford

Mondeo

Dala-Järna 0281-211 20

Däck

till de
flesta fordon
0281-20220

FÄRSKKAPAD VED

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

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

Nomineringsdags!
Som medlem har du rätt och möjlighet att föreslå kandidater till
Vansbros Kommunfullmäktige i valet den 9 september.
Skicka in dina förslag senast den 16 mars till:
Valberedningen, Järnvägsgatan 30, 780 50 Vansbro,
som SMS 070‐324 84 48 eller epost: familjen.ericsson@spray.se
Den du föreslår bör vara tillfrågad, annars kanske inte nomineringen
kan beaktas.

ÅRSMÖTE
Välkommen till årsmöte för
Hjärt-lungföreningen i Västerdalarna.
Lördagen den 24 februari kl.14.00
hos Elisabeth i Äppelbo.
Mötesförhandlingar, musikunderhållning,
kaffe och tårta.
Kanske blir det föreningens sista möte
eftersom vi inte lyckas få ihop en
styrelse, det är ordförandeposten som
vi nte lyckats besätta och föreningen
kanske måste läggas ner. Om någon
skulle vilja rädda vår lilla trivsamma
förening, ring Sven, 0281-400 44
Välkomna! Styrelsen

VECKANS RADANNONSER

Ungdomsmottagningen byter öppetdag
vecka 10
Från måndagar till torsdagar
Drop in kl.13-17
Tidsbeställning från kl.10
Tel 0281-75047
Vi finns på Kapellgatan 1, som vanligt.
Ungdomar mellan 13-24 år
är välkomna till oss.
Solveig, Anna, Orsulya

Kungörelse

Säljes: Saab 900s 2,0T -97.
Obes. Avställd. Startar och går.
Pris: 2000kr Tfn 070-6718383

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
För endast 20kr/raden!
Inlämnas även hos:

Underrättelse/Bygglovsa

Är husvagnen/släpet
Aktelo AB ansöker om bygglov för uppsättning av t
för tung för din bil?
med utbyggnad av mobiltelefonsystem
(3G).
ÅRSMÖTE
Masterna är dimensionerade
för att klara sametable
HSU-samfällighetsförening
Välkommen på kurs för utökad
Bygdegården, Nås
teleoperatörer.
b-behörighet torsdagen
den 22 februari.
Söndag 25/2 -18 kl.15.00

Med hänsyn till att kretsen ”berörda” är svår att exa
AM-kurs på sportlovet!
underrättelse (enl. bestämmelserna i 8 kap. 22 § Pla
start den 28 februari.
genom annonsering.
Ring eller maila för info och anmälan till kurserna.

Tfn. 0281 20968

Masterna
skall placeras på följande plats
Tel 0281-12220
info@tatrafikskola.se
Skålö 42:3, ca 370 m öster om sjön Rälgen
Sälen 1:1, mellan Opsaheden och Torrtjärn
Järna-Storbyn 48:1, ca 1 km väster om Vansbro
0281-71733
Snöån 14:8, ca 200 m öster om
Snöå Herrgård
Årsmöte
TRANSPORTER
Järna-Äppelbo Jaktvårdskrets
Sveden 7:13, ca 500 m norr om
Utanhed
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord
Bertils
1:2, ca 750 m sydost om
Vakern
Söndagen 18 februari
kl.15.00
Församlingshemmet
Dala-Järna
Haga
24:12, ca 500 m sydost om Flatbyn
Ärenden enligt stadgarna
Näveråsen
5:1,
ca 500 m nordväst om
Västerfallet
070-678
73 87
Då det är funktioner inom kretsen
som behöver
tillsättas
• Rörmokare
uppmanar vi medlemmarna i respektive
VVO 9:25,
inom kretsen
Lindesnäs
ca 1 km •ostsydost
om Lindesnäs
Murare
att komma på årsmötet.
Snickare
Håvberget 3:20, norr om• Sormaberget
Styrelsen
cegebyggochmark@gmail.com
Morn 47:1, ca 500 m öster om rv 64 i Eldforsen
Mellanvakern 1:3, ca 250 m från Östra Vakerns no
www.muntersbygg.se
info@muntersbygg.se

m 13 sep. Kom och diskutera angående pågående avtalsförhandlingar med
Vårdföretagarna, branch G, onsdag 14 sep kl 16.00–18.00, sektionsexpeditionen,
Stationshuset, Vansbro. Undrar ni över något så ring 010-442 81 68.

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Medicinsk fotvård
Monika Munters

Strandv. 4 Dala-Järna
tel. 070- 56 36 178

GÖR SOM ANDRA

SKOGSÄGARE
Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner

Värdering
Ekonomi
Juridik

Malung/Dala-Järna
tel. 0280-59 37 83
lrfkonsult.se

Inspireras hos

Onsdag 14 februari

kl 17.00 Järna kyrka Pastagudstjänst, Båt Lena
Barn och ungdomar medverkar.

facebook.com/mobelverkstan

Ad Bilverkstad Äppelbo
Service, Reparation
Däck och Diagnostik!
Tel 070-3380877,Leif
Öppettider Mån-Tor 8-17
Fre 8-14 Lunch 12-13

kl 14.00 Legoland Andakt, Torbjörn Axelson.
kl 18.00-20.00 Nås kyrka Samtal om kristen tro,
Torbjörn Axelson.
Anmäl dig gärna i förväg till Torbjörn, tel 0281-75706.

Fredag 16 februari

kl 10.30 Bäckaskog Andakt, Sune Ek.

Söndag 18 februari

kl 11.00 Järna kyrka Gudstjänst med nattvard,
Båt Lena.
kl 14.00 Söderåsen Andakt, Sune Ek.
kl 16.00 Äppelbo kyrka Gudstjänst, Sune Ek.

Tisdag 20 februari

Onsdag 21 februari

kl 12.00 Järna församlingshem Sopplunch.

Har du funderat över solidaritet,
ochekologiskt
samvaro
jämställdhetKaffe
och ett
Utsikten, onsdagar kl 10.30 i Vansbro församlingsgård.
hållbart torsdagar
samhälle?
Vill församlingshem.
du hjälpa
11-kaffe,
i Järna
till att uppnå
det? Om in,
du så
barakaffe
Välkommen
drick
är lite nyfiken
på Vänsterpartiet,
och prata
bort en stund!
så välkommen på möte:
Torsdag
den 12/5
kl 18 Vansbro
Årsmöte
Vänsterpartiet
i Lärcentrums
lokaler.
Vänsterpartiet
i Vansbro
bjuder in till årsmöte
Mejla
mer info
denför
1 mars
kl.19.00

Årsmöte

Västerdala Folkdanslag

Mån. 26/2 kl.18:00
Hulåns ordenshus
Vi dansar alla måndagar kl.18:00

Datum:		
Plats:
Tid:

på Gladgården,
vansbro@vansterpartiet.se
Nordanåker, Dala-Järna.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Fika!

Varmt välkomna!

FÖRETAGARNA GÖR SKILLNAD
foretagarna.se/vansbro

2018-02-22
Sälas bystuga Äppelbo
kl. 18:00

På dagordningen

Torsdag 15 februari

kl 18.30 Järna Lillkyrka Veckomässa, Båt Lena.

Tel 070-633 31 81

Kallelse till Sektion Vansbros sista årsmöte.

• Beslut om sektion Vansbros upphörande.
• Nybildande av sektion Västerdala.
• Godkännande av verksamhetsberättelsen.

Vi bjuder på smörgåstårta, kaffe och the mellan
de båda mötena.

Sektion Västerdala hälsar medlemmarna
välkomna till nya sektionens första årsmöte.
Datum:
Plats:
Tid:

2018-02-22
Sälas bystuga Äppelbo
Ca kl. 19:00

På dagordningen

• Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
• Val av ombud till ABF
• Val av ombud och suppleanter till avdelningens
representantskap.
• Val av valberedning.
• Nominering av avdelningsordförande, ledamöter och
suppleanter till avdelningsstyrelsen och avdelningens
revisor och suppleant.
• Fastställande av datum för årsmöte, nomineringsmöte och medlemsmöte för att fastställa och följa upp det
arbetsplatsnära fackliga arbetet 2018.

Den

Här
Höööga

Annonsen

Kostar
1145kr

exkl.moms

Anmälan görs senast 2018-02-16 till:
Vansbro Tel. 010-4428168
vansbro.bergslagen@kommunal.se
Malung Tel. 010-4428162
malung-salen.bergslagen@kommunal.se

Välkomna!

Korrektur från Vansbrobladet AB.
Granska och återkom med godkännande/Ändringar via:

Mail: vansbrobladet@telia.com eller Telefon: 0281 - 719 88 Senast Måndag Klockan 12.00

Kom ihåg!
Skoterrally vid skålö bystuga
10 mars
Se kommande annonsering!

Ring

0281 719 88

för mer info
eller maila till:

info@vansbrobladet.se

UPPTÄCK VANSBRO´S SPECIALBUTIKER! SHOPPA PÅ HEMMAPLAN!

Vansbro Köpmannaförening
i samarbete med
Svensk Handel

Personlig service, fri parkering, caféer & restauranger inom gångavstånd.
Kolla in Vansbro köpmannaförenings hemsida www.vansbro.nu
a:

eck
Vill ditt
företag
enna v synas här?
d
a
r
t
x
E
Kontakta
Vansbrobladet
för mer info
www.vansbrobladet.se

Vackra tvålaskar i plåt från

Provance

59:-

Styling
159:- Ord. pris 199:Schampo balsam inpackning
149:- Ord. pris 189:-

Järnvägsg. 54, Vansbro Tel. 108 17

Festivalyra 2018
Se vårat Elonblad!

SKIDREA
Rossignol o Fischer, utgående modeller
KOM IN OCH FYNDA
Enervit Energipaket 399:-

0281-101 67

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

Norra Allegatan 23
Tfn 0281-103 20
digitalbutikerna.se

POWERBOOTS
NU ÅTER I LAGER!

Osis Fashion

Stl. 29-34 750:Stl. 35-48

795:-

(samma pris på låg och hög)

Tel.0281-10095, 10490

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

Stor & liten

Ord. pris ca 328:-

159:Skolgatan 4, Vansbro
0281-109 00

Alla hjärtans dag idag!
Välkomna till
Blommerian!

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

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

Vansbro Köpmannaförening
i samarbete med
Svensk Handel

Tel. 0281-710 25

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

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

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

KATRIN TOAPAPPER 42 rullar 249:-

VAL I VANSBRO KOMMUN 2018
Hur tycker ni det fungerar med sjukvården
för våra kommunbor?
Nu får vi åka på en i stort sett livsfarlig väg
till Mora (vintertid).
Minsta lilla problem under en helg får vi åka

Alla hjärtans dag

till Mora och sitta på akutens väntrum i
upp till 14 timmar?
Detta medför stora kostnader i resor och
tidsförluster. Vad kan förbättras??

Sjukvården kan utvecklas, samverka mellan kommun/Landsting
med brukarfokus. En modell likt
”Hemsjukhuset” där hälsocentral, kommunal hemsjukvård och

ambulanspersonal kan skapa en tryggare vårdsituation för många äldre.
Dialog förs med Trafikverket om väg
26, tyvärr utan framgång.

Köerna och väntetiderna inom
specialist- och akutsjukvården är
alldeles för långa. För att korta dessa vill Liberalerna införa
en reformerad kömiljard. Detta

skulle ge en ekonomisk morot till de
landsting som klarar av att nå vissa
uppsatta mål. Vad gäller plogningen
behöver kommunen ta en diskussion
med Vägverket.

Skärp till vinterväghållningen på
rv 26. Förbättra vårdens kvalitet,
tillgänglighet och underlätta för
privata aktörer att bedriva vård
och omsorg på landsbygden.

Kräv ett nytt kollektivtrafikavtal där
fördelningen av kostnaderna relaterar till tillgången av kollektivtrafik.

Kommunen och kommunpolitiker
kan göra ganska lite förutom att
försöka påverka landstinget och
trafikverket.
Vi kommer se över all vård i grunden.Och få ordning på skötseln av
moravägen. Ambulansen åker där
3 gånger per dag, det bör vara
nog anledning för att få denna väg

förbättrad. Och kunna söka vård på
VC även på helg. Självklart i större
spektiv minska väntan vid akuten i
Mora. Standardisera!!

Det finns säkert delade meningar om hur sjukvården fungerar.
Många jag träffat lovordar det de
fått uppleva på våra lasarett men
sedan finns det naturligtvis de som

har sämre erfarenhet. Moravägen är
trafikverkets ansvar. I nödläge finns
ambulanshelikopter att tillgå.

Kristdemokraterna vill korta köerna
med kömiljard och statligt ansvar
för sjukhusvården. Vi vill öka öppettiderna vid vårdcentraler och ha
fast läkarkontakt, viktigt för äldre

möta personer med kunskap om
äldres sjukdomar. Kommunen för
dialog med Trafikverket om vägen
till Mora.

Tyvärr är sjukvården inte en fråga
för kommunen. Våra företrädare
pratar för lite sjukvård med landstinget och lämnar invånarna i sticket. Det måste drivas på hårdare för

att få bra bemanning och tider på
vårdcentralen och bättre kommunikation med sjukhusen.
Bättre P för ambulanshelikoptern.

Alla hjärtans dag (i Finland
ibland vändagen, från finskans ystävänpäivä) är en
temadag som firas den 14
februari varje år och har
sitt ursprung i traditioner
som uppstod kring helgonet Sankt Valentin under
medeltiden i Frankrike och
England. Den kallas därför också Valentindagen
eller Sankt Valentins dag.
Firandet av helgonet Valentinus den 14 februari började
inom den katolska kyrkan
redan i slutet av 400-talet,
men exakt vem denne var
är oklart. Flera olika martyrer med namnet Valentinus
från 200- och 300-talet är
dokumenterade, även om
nästan ingenting konkret är
känt om dem. Enligt en sen
medeltida helgonlegend ska
Sankt Valentinus ha återgett
synen åt sin fångvaktares
dotter – något som kom att
inlemmas i vissa moderna
historier om Sankt Valentin.

Kopplingen till romantik och
kärlek uppkom först under
medeltiden och uppstod möjligtvis genom en folklig föreställning om att fåglar i mitten av februari sökte och fann
sin partner. Detta inspirerade
pojkar och flickor att fundera
på vem som skulle bli deras
Valentin, det vill säga vem
som de skulle hålla ihop med
minst ett år framöver. Även i
Sverige har seden att på lek
para ihop flickor och pojkar funnits, men i tradition
varit förlagd till pingsten.
I 1300-talets England och
Frankrike blev Valentindagen en fest för ungdom och
förälskade, och parbildningslekar av olika slag var
vanliga. Det var först då som
helgonet som sådant började förknippas med kärlek.
Under medeltiden uppstod
där också en sed att skriva
kärleksbrev med rimmade
dikter till sin käraste, och
senare på 1800-talet blev
tryckta och utsirade Valentinkort, ofta utsmyckade
med sidenband och spetsar,
populära. I dag är Valentindagen starkt uppmärksammad
i alla engelsktalande länder,
där kärleksbrev och små presenter brukar skänkas bort.
Olika berättelser med romantiskt innehåll har också kommit till. Enligt en av dessa

var Sankt Valentin en kristen
som levde i Rom på 200-talet och fick lida martyrdöden efter att ha trotsat kejsar
Claudius II:s förbud att viga
unga par. Innan han avrättades lyckades han smuggla
ut ett kort till fångvaktarens
dotter (jämför med den medeltida legenden ovan) som
han var mycket förälskad i –
det första Valentinkortet och
ursprung till seden att skicka
kort denna dag. Valentin
sägs även ha haft för vana att
plocka blommor i trädgården
och ge dem till älskande par.
Detta påstås ha givit upphov till seden att ge varandra
blommor på alla hjärtans dag.
Den äldsta bevarade Valentinhälsningen är från 1477,
då den unga Margery Brew
skickade en hälsning till sin
trolovade John Paston som
hon kallade sin ”worshipful
and well beloved valentine”.
Källa:

Wikipedia

Sportsidan
ÄAIK

Äppelbo AIK
Inbjuder till

Vi söker Ekonom med ambition!

Lilla Äppelborännet
Lördagen den 3 mars 2018

Berghedens skola, första start klockan 11.00
Klasser upp t.o.m 16 år
Anmälan: E-mail: skidor@appelbo.net Tel: 0281-22521 Senast 26/2
Anmälningsavgift: 100:-/deltagare (efter 26/2 150:-)
Insättes på pg 664606-1 Äppelbo AIK skidsektion
Upplysningar: Sune Nilsson 0281-22492
VÄLKOMNA! Äppelbo AIK skidsektion
VAIK

Dragning

VAIK-Ishockey stödförening

Vi vill tacka

Månadsdragning
Månadsdragning
Vansbrosimningen
Januari
Februari		
och W-dyk för
1:a nr 119		
1:a nr 180		
sponsringen
till
2:a nr 149
			
2:a nr 34
			
årsdragningen och
3:e nr 25
3:e nr 30
bingon.
4:e nr 72
4:e nr 170

ÅRSMÖTE

Nås Idrottsförenings
ÅRSMÖTE

Härmed inbjudes alla medlemmar
till årsmöte måndag 7 mars kl.18.00
i skidstugan Nås.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Vi bjuder på fika.
Varmt välkomna!
Styrelsen

Årsmöte

PK Pricken har årsmöte i klubbstugan
vid Snöå skidstadion fredagen den
2 mars 2018 klockan 18.00
Välkomna!

Årsmöte IF Frisk

Plats: Herrgården
Tid: 4 mars -18 kl.17.00
Vi bjuder på kaffe efter mötet.
Välkomna!

Rågsveden-Sveden Trä AB är ett framgångsrikt familjeföretag med lång tradition som
tilldelats AAA-Diamant i kreditbetyg. Våra produktionsanläggningar finns i Västerdalarna: Malung, Äppelbo, Vansbro och Mockfjärd. Vi är med i hela kedjan från skogen
till färdiga konsumentprodukter. Produktionen är ca 150 000 m3 sågat varav ca 50 000
m3 vidareförädlas med hyvling och ytbehandling och även inom byggkomponenter.
Vår omsättning är ca 500 mkr och har nu 135 medarbetare. Vårt systerbolag Handelsgruppen Bygg & Järn bedriver framgångsrik handel i Idre, Sälen, Malung, Vansbro,
Hällefors och även nu i Leksand. Vi omsätter ca 170 miljoner och är 45 medarbetare.

Ekonomi & Redovisning.

Ekonomichef arbetet sköts idag på distans av konsult.
Vi behöver nu en Ekonom på plats. Ditt huvudsakliga ansvarsområde är löpande
redovisning och kontroll samt sammanställningar av ekonomiska resultat för de olika
enheterna.
• I tjänsten ingår även årsredovisningar, deklarationer och styrelsehandlingar samt
under året förekommande utredningar.
• Du som person skall vara självgående, noggrann och har social kompetens.
• Du börjar som Ekonom och har fullt stöd och hjälp av konsult och revisorer.
• Du är ambitiös och har vilja och kommer så småningom att axla Ekonomichef
tjänsten som är vårt gemensamma mål.
• Du skall ha relevant utbildning och flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
med god kunskap i redovisning och skatteregler.
• Erfarenhet från skogsbranschen, revisionsbyrå är extra meriterande.
Placeringsort är på huvudkontoret i Äppelbo och ev. Malung.
För ytterligare information om tjänsterna VD Per-Erik Andersson 010-471 91 10.
Information om företaget: www.svedentra.se
Konfidentiell ansökan garanteras. Tillträde efter överenskommelse.
Välkommen med din ansökan med meritförteckning, referenser och löneanspråk
senast 28 februari till per-erik.andersson@svedentra.se eller med post till
Rågsveden-Sveden Trä AB, Att: P-E Andersson, Näset 117, 780 54 Äppelbo.

Restauranger
i Vansbro kommun

Festivalen hemma är bäst!

Dags för Sveriges stora musikfest. ELON sätter tonen direkt med en fantastisk
festivalyra i butikerna. Välkommen att skaffa dina favoritmaskiner – och apparaterna
som hjälper dig att skapa mums och skön festivalstämning hemma i tv-soffan.
Snacks, någon ..?

7 kg
Kapacitet
50 dB
Ljudnivå

Erbjudandet gäller t o m 11/3 2018 eller så
långt lagret räcker och kan inte kombineras
med andra erbjudanden. Vi reserverar oss
för ev tryckfel och slutförsäljning

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
Tor: Köttfärssås & pasta.
Ärtsoppa.
Pannkaka, sylt & grädde.
Fre: Köttfärslimpa, sås & potatis.
Rökt lax, romsås & potatis.

A+++
Energiklass

Tvättmaskin QW146374
Art nr 108704

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

4.995
4.995

ORD PRIS 6.2
6.295
95

Mån:Stuvade makaroner & korv.
Strömmingslåda & potatis.
Tis: Stekt fläsk med löksås &
potatis.
Torsk med lök, grädde &
potatis.
Ons: Makaronipudding &
lingonsylt.
Köttgryta & potatis/ris
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:Sön-Tor 11.00-20.00
Fre-Lör 11.00-21.00
Lunchbuffé vardagar 11.00-14.00
Söndagsbuffé 12.00-16.00
Meny finns på FB-Sida

0281-109 55
Tor: Raggmunk, stekt fläsk &
lingonsylt.
Lasagne.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Svamprisotto med kyckling
& parmesanost.
Mån: Viltskavsgryta.

Fiskgratäng.
Tis: Fläsk med löksås.
Panerad fisk med
skagenröra.
Ons:Köttbullar, gräddsås, lingon.
Pasta med kycklingsås.

076-918 31 59

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

Homefulness

Upp till 12 månader räntefritt (inköpsmånad + 11 månader). Vi bjuder på uppläggningsavgiften som alltså blir 0 kr (ordinarie 295 kr)! Det enda som tillkommer
utöver varans kontantpris är aviavgift 30 kr/månad, dvs total kreditkostnad 330 kr. Effektiv ränta 6,74 % (jan 2018). För vissa varor i denna broschyr finns
det månadsbelopp angivna. Vid betalning av angivet belopp i 11 räntefria månadsbetalningar är varan slutbetald när den räntefria perioden upphör. Efter räntefri period gäller: Du betalar lägst 1/24 av skuldsaldot inkl. räntor och avgifter, dock lägst 150 kr/månad. Aviavgift f. n. 30 kr/månad. Årsräntan är rörlig och
f. n. 19,95 % (jan 2018). Kreditavtalet löper tills vidare. Kreditgivare Santander Consumer Bank. För fullständiga villkor för vår delbetalning och tillhörande
kort och köpförsäkring, prata med personalen i din ELON-butik eller läs på elon.se.

ELVARUHUSET I VÄSTERDALARNA
Stationsv. 1, Björbo. Tel. 0241-79 32 70

Varje gång du väljer Fairtrade-märkt
bidrar du till att odlare och anställda kan
förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
Läs mer på fairtrade.se

Våra öppettider:
Mån-fre 9-18, lör 10-14

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

MANUSSTOPP
Kom ihåg att lämna era manus i tid
Om korrektur önskas, inlämning senast FREDAG kl. 12.00
Färdiga annonser lämnas före MÅNDAG kl. 12.00

Redaktionen

trafiksäkerheten. Ibland står bilar parkerade på ett
sätt som gör att exempelvis räddningstjänst eller
ambulans har svårt att ta sig fram i samband med
utryckningar. Ett av parkeringsvakternas viktigaste
uppdrag blir därför att informera allmänheten om
varför det är viktigt att följa parkeringsreglerna.

gångbana.
Om du tycker att du fått en felaktig felparkerings
avgift så kan du ansöka om rättelse, antingen genom
att besöka polisen som finns på plats i Medborgar
huset i Vansbro på måndagar klockan 9.00–15.00
(ta med boten), eller genom att skicka ett brev där
du talar om att du anser att parkeringsavgiften är
felaktig. Adressen står på parkeringsboten.

Kungörelse
Här är det enkelt att leva!
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Här är det enkelt att leva!

Kungörelse
Här är det enkelt att leva!

Underrättelse/Bygglovsansökan

Margareta
Johansson

Min trogna Maka
Vår älskade Mamma
Svärmor och Farmor

Lena FehrmJohansson
* 14 april 1958
Du har lämnat ett stort tomrum
efter dig men vi minns dig med
glädje tills dagen vi möts igen
Dala-Järna den 30 januari 2018
LENNART
Martin och Rebecka
Anders
Oscar och Lisette
Bob (Majos älskling)
Övrig släkt och vänner

Vi vet att om vårt jordiska tält
rivs ner, så har vi en byggnad
från Gud, en boning som inte är
gjord med händer, en evig
boning i himlen.
2 Kor 5:1

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Källartorpskyrkan
lördagen den 24 februari
kl. 13.00. Efter akten inbjudes
till en minnesstund i
Församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Begr.byrån Brandser
tel. 0281-14036 eller
info@brandser.se
senast tisdagen
den 20 februari.

02-05-16
02-06-05
Snöån
14:8,t.o.m.
ca 200
m öster omi: Snöå Herrgård
vansbrokommun • vansbro.se
facebook.com/vansbrokommun •
Foajén på
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tel. 0281-750 00 samt Biblioteken i
Sveden
7:13,
ca 500 m norr Vansbro,
om Utanhed
Alfred Eriksson,
Nås, Dala-Järna
och
1:2, ca 750
mÄppelbo
sydost om Vakern
StortBertils
Haga 24:12, ca 500 m sydost om Dala-Järna
Flatbyn IK tog under
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Upplysningar
av:nordvästskidskytte
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tel.1 0281-752
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Göran
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Lindesnäs
9:25, ca
km ostsydost
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Lindesnäs
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www.autism.se
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JSM-guldet
Miljö- och byggnadsnämnden,
Medborgarhuset,
780
50 Vansbro
Mellanvakern
1:3, ca 250 m från
Östra
strand
Tel: 0281-750 00
Nästa Vakerns
OS 2022nordvästra
kanske?
Fax: 0281-750 30 Orsala
senast9:2,
den
juni
år 2002.
ca 5
600
m väster
om Närsjö
Rågsveden 24:34, ca 350 m in på väg mot Finnlokåsen
E-post:
Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

GRATTIS!

Vår älskade

Ing-Britt Larsson
* 29 maj 1939
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Nås den 2 februari 2018
BROR
Lena och Kjell
Åsa och Lars-Erik
Övrig släkt och vänner
Du var så god, Du var så glad
Du lämnar bara vackra minnen
Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt
vad Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid tänkt
Tack för våra lyckliga år
tillsammans
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Nås kyrka
fredagen den 23 februari
i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på någon fond.

Nyfiken på Autism?

Din nya Hyundai köper du hos oss! Välkommen
Din nya
Hyundai
köper du hos oss! Välkommen
till Dalarnas
största
Hyundaihandlare!
till Dalarnas största Hyundaihandlare!

Öppet: Månd-Fred 7.15-17.30, Lörd 11-14, Lunchstängt: 12-13

Ring eller besök oss på Limsjöänget 5. tel. 0247-12550

ÅKESSONS BILCENTER I LEKSAND AB

