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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Kaffe
Löfbergs

Fiskgratäng
Västkustfilé

500g
Flera olika sorter

Skagen/dill
350g

25kr
/st

Flera olika sorter
200g
10kr
/st

Bacon
Scan

Skivat/tärnat
140g
10kr
/st

Sverige

10kr
/st

10kr
/st

Smör- och rapsolja
Arla
5dl

15kr
/st

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Skinkstek
Matlaget
Sverige
Färsk
Ca 1kg

Läsk
Gäller endast
Loka crush
hallon 4kr
1,4l
/st

Gifflar
Pågen
200g

49,95kr
/kg

20kr
/st

PRISBOMB!
Tillfälligt parti!

Chips
Garant

Grillad kycklingklubba
Lagerbergs

ONSDAG 28 FEBRUARI 2018

Sportlovsvecka! Vi har laddat butiken FULLT med allt du kan tänkas behöva till
utflykten :) Vi kör även 10:- vecka hela veckan!

5:-

Varma koppen

/st

Blå band, Flera olika sorter,
3x2 dl, Max 10 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/

Nu behöver vi plats för vårens nyheter!!

SLUTREA 70% rabatt

Vi har bl a ”DORO Pensionärstelefonen”
i flera modeller, även som smartphone.

Telia kontantkort

Teli

Västerdalarnas Friförsamling

Frälsningsarmén

Sönd 4/3 19.00 Bönekväll med lovsång,
Mån 5/3 13.30 Sångstund på Söderåsens äld-		
				
förbön och nattvard.
		
reboende. B. Bergström m.fl.
Varmt välkommen till Myrbackakyrkan!
Tis 6/3
11.00-14.00 Öppen dörr. Kom in för
			
ett enkelt fika, samtal och
			
en stund i lugn och ro.
On 28/2 18.30 Målarkurs.
14.30 Bibelsamtal.
To 1/3
19.00 Sångövning.
Ons 7/3 13.00 Sånger till kaffet.
Sö 4/3
11.00 Gudstjänst. Sångarna.
14.30 Upptäckarna.
Må
5/3
09.00 Bön.
17.00 Gudstjänst mitt i veckan.
Ti
6/3
18.00 Symöte. Utställning av bonader.
		
Per-Olof Larsson,
		
Hanna Smedjegård.
Alla Varmt

Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Nås Missionshus
Onsd. (idag) kl. 19.00 Samtalskväll
”Möten som berör”.
Onsd. kl. 13.30-16.00 och fred. kl 19.00-21.00
Öppet Hus/CofféHouse för alla.
Välkomna!

till alla som på så många olika
sätt tänkt på oss och hedrat
minnet av vår kära

vid hennes bortgång.
LENNART
Barnen med familjer

Vår kära

Kerstin Perols
* 10 maj 1936
har idag lämnat oss
men i ljust minne bevarad
Uppsälje den 15 februari 2018
Roland, Anders, Anna-Karin
med familjer
Karin

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

Thriller
Familj, Animerat
av Francis Lawrence
Speltid: 1 tim 17 min
To 1 mars 16.30
Btill med Jennifer Lawrence
Speltid: 2 tim 20 min
Game Night
SveriGePremiär! Lö-sö 3-4 mars 18.00
Komedi, Action
Tårtgeneralen
Speltid: 1 tim 40 min
SveriGePremiär!
Fre 2 mars 19.30 11 år Komedi
av Filip Hammar,
Okänd soldat
Fredrik Wikingsson
- Full längd
Drama, Krig. 2 tim 13 min med Mikael Persbrandt
To 8 mars
To 1 mars 18.30
Lö 3 mars 14.00
15 år 18.30
7 år

Hönsskötsel för amatörer

Maria Ivarsgård
berättar om hur det är att vara hönsägare.
Hon tar bl.a upp om skötsel, raser, avel och sjukdomar.

Vansbro bibliotek. Torsdag 8 mars kl.18.30
Välkomna!
Se kommande annons

Spolarvätska

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka torsdagen den
8 mars kl. 10.00. Efter akten
inbjudes till en minnesstund i
Församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Begravningsbyrån Brandser
tel. 0281-14036 eller
info@brandser.se senast
måndagen den 5 mars.

Lena FehrmJohansson

red
Sparrow
15 år
SveriGePremiär!

Trädgård lördag 7 april kl.14.00

Kära Mamma,
nu Ditt lidande är slut
Nu Du tappert kämpat ut
Och Du kommit har till Far
Som Du så länge
efterlängtat har

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Program 1–8 mars
Agatha
- Granndetektiven

En humoristisk stund med kantorns
gobitar, allsång och dragspelstoner.
100:-/vuxen 60:-/barn Servering

Taborförsamlingen

Kapellgatan 5 Vansbro
Lö 3/3
19-24 Bönenatt
Ti 6/3
18.00 Bön.
Sö 11/3 11.00 Sånggudstjänst. Mixkören 		
		
från Svärdsjö.
Välkomna!

Medborgarhuset Boka biljett på: bjornbio.se

Uppsälje bystuga
Lördag den 3 mars
kl.18.00

Källartorpskyrkan

Välkommen!

VANSBRO BIO

KANTORN o JONAS HANSSON

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!

Slutspurt på

REAn

gäller t.o.m lördag 3/3
(öppet till 14.00)

Välkommen till

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

139:-

VANSBRO VANSBR
Ord AD pris: 47:-/st

upp till 70%

Öppettider:
Vard 08.00 - 17.30
Lörd 10.00 - 13.00
- en bra del av Dalarna!
- en bra del
www.adbildelar.se
0281 - 104 60
Välkommen till
Välkommen till
Bussgodsombud i Vansbro
Välkommen till

Dala-Järna, tfn 0281-21188

Skoterutflykt till Älgberget
Lördag den 3 mars.

Avfärd från flygfältets södra ände
kl.9.30, för de som vill åka tillsammans.
Vi bjuder på korv och kaffe.

Varmt välkomna! DJSSK

VANSBRO

VANSBRO

- en del av Vansbro kommun!

Välkommen till

Välkommen till

NÅS

- en del av Vansbro kommun!

GÖR SOM ANDRA

ÄPPELBO
SKOGSÄGARE

- en del av Vansbro kommun!

Årsmöte
Kvinnojouren Vansbro
Torsdag 15 mars kl. 18.00
Plats: Lokalen, Odd Fellowgatan, Vansbro.
Välkommen!

Radannonser i

DALA-JÄRNA

- en del av Vansbro kommun!

- en del av Vansbro kommun!

Välkommen till

NÅS

Kontakta oss för
- en del av Vansbro kommun!
Fastighetsförmedling
Värdering
Generationsskifte
Ekonomi
Skogsbruksplaner
Juridik
Malung/Dala-Järna
tel. 0280-59 37 83
lrfkonsult.se

/

Inlämnas hos Ja-Järna i Dala-Järna, Öppet mån-fred 08-16.00
Vansbrobladets redaktion, öppet fredag & måndag 08-16.00

Tfn. 0281 20968

www.muntersbygg.se
info@muntersbygg.se

av Dalar

Välkomme

DALA-JÄ

- en del av Vansbr

Välkomme

ÄPPEL

- en del av Vansbr

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

• Rörmokare
• Murare
• Snickare

070-678 73 87

cegebyggochmark@gmail.com

nterrabatt

TE RÖJ & PLÅT AB

.m. 31 mars 2016.
ör mer information.

S
U
h
M
O
IN
DaGAR!

Öppet måndag - fredag 07.00-16.00 | Tel: 0281-299 90

25%
Upp till

n har sänkt ROT-avdraget.
lugn. Vi kompenserar dig med
rabatt, så att du kan njuta av
ar en ny IVT-värmepump ger.
el mer och billigare varmvatten.

en till oss för en fri offert
alkyl.

Hydroscand är marknadsledande inom slang och
lednings-komponenter i Skandinavien. I Vansbro
ligger vår butik för både företag och privatpersoner
på Kyrkbyvägen 1 (brevid Lyko).

20XX

Bygg, Plåt, Tak mm.
Gratis offerter

7 00041
kr
076-277
15, teroj.se
på utvalda
värmepumpar.*

BYGG-TEKNIK

2020
0280 - 131
I MALUNG AB Tel. 0280-131

– Försäljning
– Installation
– Service av

cegebyggochmark@gmail.com

Gäller
på massor
2-10rabatt
mars
av färg, tapeter

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

och golv

Färg Golv & Inredning

DALA-JÄRNA: Myrbacka 92
Tel: 0281-59 60 40
Öppet: Vard 10–18, lör 10–13
www.nordsjoidedesign.se

Livslusten!

0281-71733

KOSTNADSFRITT!
Alla hälsas välkomna!

Onsdag 7 mars kl.18.30
Församlingsgården, Vansbro
Min bipolära sjukdom gav mig livslusten tillbaka
- med Zandra Edwardsson
Livet i en relation med psykisk ohälsa
- med Per Eidsäter

Medicinsk fotvård
Monika Munters

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

070-678 73 87

• Värmepumpar
• Badrumsrenovering
• Tak o fasad

Live från Metropolitan

Semiramis av Rossini

TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

Semiramis, drottning i Babylonien, vecklar in sig i en komplicerad
historia, som verkar svårbegriplig. Bättre då att lyssna till vacker-och mycket svårsjungen-italiensk belcantosång. En enorm succé
för Rossini som blev inropad nio gånger vid debuten.

Lördag 10 mars. kl. 19.00
Teatern Medborgarhuset, Vansbro

Bilj 270 kr vid kassan. Ungdom upp till 20 år 100:Nästa opera Askungen av Massenet lör. 28 april

Kungörelse

www.vansbroteater.se
Välkomna!

Vi stödjer teaterföreningen:

KulturVansbro
Underrättelse/Bygglovsansökan

Tänk på Hulåns IF´s Minnesfond
Aktelo AB ansöker om bygglov för uppsättning av telemaster i samband
Ringutbyggnad
0281-132
67
med
av mobiltelefonsystem
(3G).
Masterna är dimensionerade för att klara sametablering med flera
teleoperatörer.

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 1 mars

Motorsåg

Husqvarna från 1990:-

kl 09.00 Järna kyrka Mässa, Båt Lena.
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 2 mars

kl 12.00 Nås kyrka Sopplunch.

Söndag 4 mars

kl 11.00 Nås kyrka Gudstjänst, Båt Lena.
kl 14.00 Söderåsen Andakt, Båt Lena

Tisdag 6 mars

kl 18.30 Järna lillkyrka Veckomässa,
Torbjörn Axelson.
Provkör NYA Ford

Transit
Connect

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

Onsdag 7 mars

kl 12.00 Vansbro församlingsgård Sopplunch.
kl 18.30 Vansbro församlingsgård Föreläsning:
Livslusten, om livet i en relation
med psykisk ohälsa.
Se sep annons.

Kaffe och samvaro

Utsikten, onsdagar kl 10.30 i Vansbro församlingsgård
11-kaffe, torsdagar i Järna församlingshem

Välkommen in, drick kaffe
och prata bort en stund !

Årsmöte Kyrkans syförening
onsdagen den 14 mars kl.14.00
Järna församlingshem.

Ringvägens vägsamfä.

Håller årsmöte torsd. 15 mars kl. 18.00
Lokal: Bygdegården
Ärenden enl. stadgarna, samfällighetens handlingar
samt förslag till utdebitering finns hos ordf.
En önskan att sluta dricka!

Anonyma Alkoholister

Möten Tisdagar kl 19.00, Församlingshemmet, Dala-Järna

Jazzkonsert med

Stig Linds
Little Big Band

11 MARS 17:00

VANSBRO TEATER

PRIS: 150KR

Biljettbokning:

Vansbro Bibliotek, 0281-750 51
eller maila per@polmusic.se
Fikaförsäljning i pausen.
Barn under 12 gratis.
Alla biljetter betalas i dörren med Swish
eller kontanter.

Motorsågskörkort

Nivå AB

(Rep.kurs, motorsågning och
trädfällning)
OBS! Ej för nybörjare!
Plats: Dala-Järna,
Skogsstyrelsens kontor.
Torsd. 22/3,
kl.17.30-20.30
Plats: Äppelbo, Risheden.
Torsd. 5/4 & 12/4
kl. 17.30-20.30.
Sönd. 15 & 22/4
kl. 08.00-13.00.
Sista anm.dag: 2018-03-08.
Pris: 4600:- exkl. moms.
(Bok och körkort ingår).
Anmälan:
www.skogsstyrelsen.se/utbildningar
Frågor och info: 0281-594742
(Roger)

VIKTIG INFORMATION!
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.

Varje dag dör
fem svenskar
av diabetes.
Hjälp oss hitta botemedlet!

Solveig, Anna, Orsulya

Kungörelse

Underrättelse/Bygglovsa

www.diabetesfonden.se
ÅRSMÖTE
Pg 90 09 01-0
Järna Teaterförening
JUF-lokalen tisdag Aktelo
20 mars
18.30 om bygglov för uppsättning av t
ABkl.ansöker

Välkomna!
med utbyggnad av mobiltelefonsystem (3G).

Masterna är dimensionerade för att klara sametable

LANTLIGT BOENDE • tel 070-537Äppelbo
49 21

IC KARN

SN
På väg till eller
från Malung-Sälen?
Övernatta i Äppelbo!

Vill ditt företag eller eran förening
synas här?
Det kostar bara

Tak & fasad
– allt inom målning –

Friggebod•Lägenheter•Hus
Husvagns och tältplatser
- 10 mil till Sälen -

kontakta Vansbrobladet för mer info!
Tak & fasad

Tak & fasad

Tfn. 070 6790609

Tfn. 070-6823769

Äppelbo

– allt inom målning –

Äppelbo

– allt inom målning –

Transpo
rter
utföres!

www.vansbrosparkfabrik.se

Äppelbo

250:- i månaden!

Äppelbo

Tel 0281-71784

Tak & fasad
Tak & fasad

Missa inte

Äppelbo
– allt inom målning –

Äppelbo

MATTSSON´s FISKE
Tak & fasad
Äppelbo

Äppelbo

Vi har även
Pellets!

M. Berglunds Skogsentreprenad

Tak & fasad

Äppelbo

Tak & fasad

– allt inom målning –

Tak & fasad
– allt inom målning –

– allt inom målning –

Öppet

månd och torsdag
17.30-19.00

– allt inom
målning –
vår goda
Ingefärsshot
och Äppelbo
Tak & fasad

– allt inom målning –

Tfn 070-6500976

Tak & fasad
– allt inom målning –

Tak & fasad

påskmust
Tak & fasad

Äppelbo

Äppelbo

Tak & fasad

Tak & fasad

Äppelbo

– allt inom målning –

– allt inom målning –

Tak & fasad

Tak & fasad

Äppelbo

Tak & fasad

Nyfiken på Autism?

Tak & fasad

Tak & fasad

Äppelbo

– allt inom målning –

Tak & fasad

– allt inom målning –

– allt inom målning –

– allt inom målning –

– allt inom målning –

Tfn 22105 Hjärtligt Välkomna!
www.appelbovardshus.se

S
LM ♪ Allt inom bilvård
A
NEM OND♪ Stenskottslagning
R
TO REK ♪ Matt o Möbeltvätt
IL
BTel.
070-6560396

Äppelbo

Äppelbo

Äppelbo

Äppelbo

– allt inom målning –

Välkommen till vår hemsida
www.autism.se

Per-Arne Hallqvist 073-9311214

– allt inom målning –

Tak & fasad

hagenshantverk.webs.com

Tak & fasad

•Beskärning av prydnadsträd och fruktträd mm.

– allt inom målning –

– allt inom målning –

Äppelbo

Ring för Öppettider
070-6552608 Ingrid
073-0332183 Barbro

Äppelbo

Äppelbo

– allt inom målning –

Vi är ombud för:

Koj Karigården och
Hagens Gårdsbutik Äppelbo
Opsaheden 15

Tak & fasad
– allt inom målning –

– allt inom målning –

Äppelbo

Äppelbo

Äppelbo

•Gräsklippning
•Häckklippning
•Plattläggning

Info om öppettider sortiment kurser i keramik för
enskilda och grupper. Tel 070-285 56 72.
Följ gärna mig på Facebook och Instagram.

Patrik Theander Bygg o Inredning
070-5598615

Allt inom golv
och vägg,
kakel och klinkers

46385

Tfn. 0709-1

Äppelbo

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

VAL I VANSBRO KOMMUN 2018
miljöaspekten, ekonomi.
Hur kan vi höja kvalitén på grundskolan?
Hur få behöriga lärare?
Lärarnas löner?
Slöjdsalen på Myrbacka?
Elever reser bort tid, säkerhetsrisk,
Starka rektorer som står bakom
sin personal ger starka lärare
vilket ger en bra skola med trygga
elever som lägger sin energi på
skolarbete.
Lärarsituationen är lika illa i hela
landet och det måste åtgärdas
genom en nationell strategi.

Öka barnens kunskaper i
Svenska, då främst läsförståelsen, den ligger ju till grund
för att eleverna ska klara av de
andra ämnena.
Fortsätta det arbete som påbörjats med ändrade arbetssätt för ökat samarbete inom
personalgrupperna.
Arbetsintegrerad lärarutbildning som genererar behörighet

och höjda lärarlöner.
Skolresorna till slöjden eller andra ämnen, där hoppas vi att de samordnas
med andra aktiviteter, t ex simundervisning och bibliotek!
Vidareutbilda flera lärare till speciallärare.
Modersmålslärare och modersmålsstödjare.
Tänk långsiktigt – gör Vansbro till en
attraktiv kommun!

VAL I VANSBRO KOMMUN 2018
miljöaspekten, ekonomi.
Hur kan vi höja kvalitén på grundskolan?
Hur få behöriga lärare?
Lärarnas löner?
Slöjdsalen på Myrbacka?
Elever reser bort tid, säkerhetsrisk,
KL gruppens Lappa och lagapolitik
Övriga frågor vill jag besvara genom
som silar mygg och sväljer kameler att titta på den ekonomiska situatiokommer inte lyckas lösa skolans
nen som vi även i framtiden komproblem. Kan vi genom kompetent
mer att ha. Kommunen har aldrig
ledning, aktivt kvalitetsutvecklingshaft en ekonomi i balans utan extra
arbete, förnyad personalpolicy visa
statsbidrag. Håller ni med att något
på ett gott arbete för att få högre
är fel. Åtgärdar vi dessa fel kan vi
kvalitet och ge högre löner får vi
börja få ordning i våra skolors och
fler behöriga om ”vi vill”.
övriga problem
Vi ska fortsätta arbeta med systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer. Tidiga insatser är otroligt viktigt.
Forskning visar att fysisk aktivitet
främjar inlärning och är bra för
den psykiska hälsan. Pulsträning
på schemat är en modell som är
framgångsrik. Den praktiseras på
högstadiet och vi ser gärna att konceptet utvidgas från förskoleklass.

Lärarnas löner? Vi kan inte urskilja
en yrkesgrupp. Vi behöver ha en
långsiktigt hållbar lönebildning.

Vi vill också satsa på tidiga insatser
fler specialpedagoger och stärkt
elevhälsa.

Läsa upp full behörighet och lön
efter kompetens, vi vill även få
till speciella personer som sköter
rastvaktande och korridorer. Totalt mobilförbud i klassrummen.
Barn som är stökiga eller har
särskilda behov ska få den hjälp
som behövs, för att undervisningen ska flyta för alla. Vi anser
inte ekonomin vara ett hinder för
en fungerande skola, huvudsa-

ken är kvaliteten på undervisningen är
rätt, samt miljön i hela skolan. Slöjdsalen vid Myrbacka måste givet utredas
vad som krävs för att få funktion, så
barnen slipper åka till Vansbro, leder
också till mindre miljöpåverkan!

Vi vill säkerställa att skolan är en
trygg plats med ordning och
studiero.
Vi vill skapa en jämlik
kunskapsskola.
Vi vill investera i lärare och
skolledare.
Alla elever ska ha rätt att möta
behöriga och skickliga lärare.
Vi vill öka personaltätheten och
minska stora klasser.

Systematiskt kvalitetsarbete
krävs för att skolan ska ha hög
kvalitet. Elever i behov av särskilt stöd och extra stimulans ska
få det. Ingen ska hållas tillbaka
och ingen ska lämnas efter. Skolan ska vara fri från mobbing och
trakasserier. Skolans arbetsmiljö
ska vara god för elever, lärare
och övrig skolpersonal. Lärarnas
löner ska vara konkurrens-

kraftiga.
Slöjdsalar utformas med iakttagande
av säkerhetsföreskrifter. Det bästa
vore slöjdsalar nära skolan, men av
ekonomiska skäl har det blivit resor
till slöjdsalar.

Vi har tyvärr inte fått in något svar
från Liberalerna denna vecka.

Investeringen av en ny slöjdsal
efter dagens krav måste vägas mot
nyttjandegrad. Planering av slöjd är
ingen politisk fråga. Däremot behöver vi prioritera utemiljön på Myrbacka skola.

Sportsidan

Restauranger
i Vansbro kommun

DJIK

Parvelrännet 2018

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

70-Års JUBILEUM

Söndag 11 mars kl. 11.00
Dala-Järna IK hälsar alla barn från 0-12 år välkomna till Snöå skidstadion.
Klasser: 0-6 år 500 m, 7-8 år 1,5 km, 9-10 år 1,5 km, 11-12 år 2,5 km.
Anmälan till DJIK´s kansli, tel 0281-20409, senast torsdag 8 mars eller
e-mail: parvelrannet@djik.se. Ange namn, födelseår och byanamn.
Anmälningsavgift 70 kr betalas när du hämtar nummerlappen vid skidstadion
Jämna pengar eller swish är önskvärt. Efteranmälan fredag-lördag 150 kr.
När alla gått i mål och resultaten är klara blir det prisutdelning - alla får pris!
Sedvanlig servering, semlor och korvförsäljning.
Priser och bidrag till priser emottages tacksamt! Listor finns utlagda i affärer.
Välkomna till årets skidfest!
www.djik.se

			

DJIK skidsektion

Jubileumsprogram: Parvelrännet 70 år
Lördag 10/3 med start från 11.00.

Träff på Snöå Skidstadion. ”VeteranParveln” skidåkning på lätt bana utan backar, för alla
som vill (utan tidtagning), 13-100år. Jubileumsmedalj till alla som deltar och utlottning av pris.
Dessutom utställningar, tidigare års resultatlistor, foton m.m. Servering !
Välkommen till en nostalgidag att minnas !
/ DJIK-skidor

VAIK

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
Tor: Kålpudding, gräddsås & pot.
Potatis o purjolöksoppa.
Pannkaka, sylt & grädde.
Fre: Kycklingklubba, currysås &
ris.
Köttfärssås med pasta.
Mån:Falukorv, stuvade morötter
& potatis.
Het räkpasta.
Tis: Chili con carne & ris.
Torsk, äggsås & potatis.
Ons: Kycklingwok, dressing & ris.
Pytt i panna, ägg & rödbetor.
Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

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

0281-109 55

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

Tor: Raggmunk, stekt fläsk &
lingonsylt.
Kycklingfilé med bulgur,
tomatsås & tzatziki.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Lasagne.
Mån: Kebabgryta & ris.

Fiskgratäng.
Tis: Fläsk med löksås.
Kycklingpasta med
gorgonzola.
Ons:Plecka svinjska.
Kokt fisk i ägg & persiljesås.

076-918 31 59

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

Inbjuder till BARNENS VASALOPP OCH KM

Klubbmästerskap
på ett annorluna sätt.
Inbjuder den 19 juni 2016
till
rullskidtävlingen Åk 2 varv på en slinga, på så lika tid som möjligt.
ALLA KAN VARA MED OAVSETT ÅLDER.
SKIDSTUGAN, VANSBRO ONSDAG 7 MARS KL.18.00

Kaffe o varmkorv till alla deltagare.

För mer info: Se hemsidan
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

tkött
Extra välhängt nö

a charkprodukter
Nöt- Fläsk- Övrig
al
nders med person
Välkommen! hälsarA

KOM IHÅG!

Skoterrallyt lördag 10 mars
Se kommande annons

EXTRAPRIS!
Köttfärs (nöt)

! med
Disken VÄLFYLLD

Tfn 070 6909422 Tfn 0281 20408

79:-/kg. max 5 kg/kund
Ring o beställ!

Smörgåstårtor,
räksmörgåsar mm
från Svanbergs bröd.
OBS!
endast fre-lör
i Vansbrobutiken

Flygfältsvägen 22 780 51 Dala-Järna

Öppet
Dala-Järna butiken
Torsd - fred kl.12-18

Vansbro butiken
Torsd - fred kl.12-17
Lördagar kl.10-14

Vi söker

Sommarpersonal till
återvinningscentralerna
Under sommaren har vi full fart på våra anläggningar. Du som
söker behöver ha erfarenhet av service och kundbemötande.
Minimiåldern är 18 år och körkort krävs.
Läs mer om jobben på www.dalavattenavfall.se
Ansökan senast 25 mars 2018.

020–200 210 | dalavattenavfall.se

Dala Vatten och Avfall AB är ett regionalt VA- och avfallsbolag som ägs av kommunerna
Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Vår uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår
i dessa kommuner samt förse invånarna med dricksvatten och avloppsvattenrening.
Vårt huvudkontor finns i Leksand.

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

5 mars 2018, kl. 18.00-19.30

den 12 mars 2016, kl . 10.30-12.30
är du välkommen på

Olympicaskolans
Öppet Hus
Nyfiken på Olympicaskolan?
Måndag
finns personalen
Hos
oss på5/3
Olympica
finns både på plats
förskola
och skola.
är om
kl. 18.00-19.30
förHelheten
att berätta
ledstjärnan
och
den
röda
tråden.
verksamheten och svara på frågor.

Vansbro | Vansbro
Skamsberget 7

Vansbro | Vansbro
Vintergatan 13

Vansbro | Nås
Mellanborg 3

Utgångspris 2 475 000 kr
Rum 8 rum, varav 5 sovrum
Boarea 210 kvm + 123 kvm Tomt 3 986 kvm
Visas Sön 4/3, kontakta oss för tid av visning
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Utgångspris 675 000 kr
Rum 5 rum, varav 4 sovrum
Boarea 116 kvm + 76 kvm Tomt 755 kvm
Energiklass B
Visas Sön 4/3 14.30-15.00
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Utgångspris 150 000 kr
Rum 5 rum, varav 4 sovrum
Boarea 130 kvm + 60 kvm Tomt 2 320 kvm
Visas Lör 3/3 12.00-12.00
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Föräldrar
ochhela
elever
som är
Vi
jobbar med
människan
intresserade
av vår skola är
under
hela uppväxten.

Hjärtligt välkomna.

Hjärtligt välkommen!

Skålö, 780 51 Dala-Järna
www.olympicaskolan .com

Vansbro | Dala-Järna
Uppsälje 728

Vansbro | Vansbro
Skamhed 17

Utgångspris 250 000 kr
Rum 1 rum
Boarea 28 kvm + 28 kvm Tomt 4 111 kvm
Visas Lör 3/3 13.15-13.45
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Utgångspris 595 000 kr
Rum 3 rum, varav 2 sovrum
Boarea 87 kvm + 5 kvm Tomt 10 535 kvm
Energiklass E
Visas Sön 4/3 12.00-12.30
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Orkla Foods söker Livsmedelsarbetare till fabriken i Vansbro
Nu söker vi dig som vill vara med och arbeta i vårt produktionsteam eller på vårt
serviceteam som jobbar med rengöring. Vi söker personal både till:
Två skift mån-fredag 38 timmars arbetsvecka produktionsarbete
Helgskift lördag och söndag 20 timmars arbetsvecka produktionsarbete
Helgskift lördag och söndag ca 14 timmars arbetsvecka rengöringsarbete
Tjänsterna är visstidsanställningar som kommer att tillsättas löpande.
Startar omgående och varar i första hand fram till och med vecka 23 2018.
Arbetsuppgifter i produktionen består av att:
Efter våra processlinjer arbeta med tillagning och paketering av våra produkter
Bakning, beredning, förpackning och maskininställningar
Kontroll, övervakning och dokumentering av processen
Tyngre och repetitiva moment förekommer
Arbetsuppgifter på serviceteam består av:
Demontering och rengöring av produktionsutrustning och lokaler
Montering och förberedelser start av produktion
Kontroll, övervakning och dokumentering av processen
Tyngre och repetetiva moment förekommer
Kvalifikationer
Vi söker dig som gillar att jobba säkert, noggrant och metodiskt. Du är fylld av
eget driv och delar naturligt med dig till andra av dina kunskaper. Som person
är du lyhörd och ödmjuk i din framtoning samtidigt som du är resultatorienterad.
Du är en lagspelare och uppvisar ansvar, omtanke och framåtanda.
Arbetet ställer krav på god fysik då det förekommer tunga lyft och repetitiva
arbetsmoment. Goda kunskaper i tal och skift på svenska ett krav, då de
ingår mycket dokumentation och receptläsning.
Ett tekniskt intresse och kunskap är en fördel då mycket av arbetet bedrivs
utmed våra produktionslinjer.
Kontaktperson och ansökan
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Maud Berglund på
telefon 076-5345617.
Din ansökan skickar du via mail till maud.berglund@orklafoods.se. Senast 180311.

Välkommen med din ansökan

