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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Laxfilé
Omega

Fryst
4x125g
Max 4 köp/hushåll

69kr
/st

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Aubergine/
Zucchini
Spanien
Klass 1

ONSDAG 14 MARS 2018

Svenska ärter
Garant EKO
Frysta

5kr
/st

450g

10kr
/st

Glöm inte bort att den 21/3 är det dags för

BONUSKUNDSKVÄLL!
från kl. 13.00 har vi extra bra priser på mängder av varor!

Blodapelsiner
1kg
Land se förp.
I nät
Klass 1

Jordgubbar
15kr
250g
Land se förp. /st
15kr
/st

Klass 1

PRISBOMB!

Halloumiost
Fontana
200g

25kr
/st

Tuc kex

5:-

/st

LU, Flera olika sorter, 100g,
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/

DAMMSUGARE 1 790:Nu är dom hemma i nya färger!

STRETCHJEANS 499:Kaki, sand, stålgrå, med matchande toppar

Electrolux  EUC8X2DB

Ord pris 2 190:-

Brygg direkt i termos
KAFFEBRYGGARE 999:Electrolux  EKF7900 Ord pris 1 495:-

Västerdalarnas Friförsamling

Frälsningsarmén

Fred 16/3 17.00 Fredax.
Ons 14/3 17.00 Gudstjänst mitt i veckan.
		 19.00 Tonår.
		
Markus Kihlagård,
Lörd-sönd 17-18/3
		
Ludwig Fontanac.
				 Gemensam barnhelg i Käl-		
Tis 20/3 11.00-14.00 Öppen dörr. Kom in för
				 lartorpskyrkan.
			
ett enkelt fika, samtal och
				
Se särskild annons.
			
en stund i lugn och ro.
Sönd 18/3 19.00 Tonårshemgrupp.
14.30 Bibelsamtal.
Ons 21/3 13.00 Sånger till kaffet.
Varmt välkommen till Myrbackakyrkan
14.30 Upptäckarna.
17.00 Gudstjänst mitt i veckan.
		
Karin Larsson,
On 14/3 17.00 Änglabus.
		
Hanna Smedjegård.
		
18.30 Målarkurs.
&
Lö-sön 17-18/3 Gemensam barnhelg i
Välkommen! Studieverksamhet
kulturarrangemang sker i samarbete med
				 Källartorpskyrkan.
				
Se separat annons.
Må 19/3 09.00 Bön.
Kapellgatan 5 Vansbro
Ti 20/3 18.00 Symöte.

Källartorpskyrkan

Taborförsamlingen

17 - 18/3 Gemensam barnsatsning i Källar-		
Alla Varmt
torpskyrkan. Se separat annons.
Välkomna!
Ti 20/3 18.00 Bön.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Nås Missionshus

Välkomna!

FINNMARKNAD

Lördag 24 mars kl.10-16
Ett 60-tal knallar i
Eldforsen, Örskogen och Sågen
Skyltat fr RV 26
Servering i alla lokaler

Välkomna!

Till en spännande dag på finnmarken
Eldforsens Folketshus, Finnmarkens hembygdsförening,
Sågens Bystugeförening, Byggnadsföreningen Dristig

Tallen

den vresige gamlingen

Medborgarhuset Boka biljett på: bjornbio.se
Program 15–22 mars Tårtgeneralen
Komedi av Filip Hammar,
En sista semester
svErigEprEmiär! Fredrik Wikingsson

med Mikael Persbrandt
Drama. 1 tim 51 min
Btill
To 22 mars 18.30
7 år Sö 18 mars 17.00

Wonder
Tomb raider
svErigEprEmiär! Drama, Julia Roberts,
Action. 1 tim 48 min
Owen Wilson
Fre 16 mars 19.30 11 år To 15 mars 18.30

Btill

Glöm inte!

Hantverksauktionen
i blå bandet, Äppelbo.
Fredagen 16/3 kl. 19.00

Claries Damfrisering

Entomologen och naturexperten

STÄNGT

föreläser om ett av våra barrträd

F.o.m 28/3 t.o.m 4/4
Margareta 0281 10309

Bengt Ehnström

Hulåns ordenshus tisdagen den 20 mars kl.19.00
Inträde 50 kr, fika ingår.

Onsd. kl. 13.30-16.00 och fred. kl 19.00-21.00
Öppet Hus/CofféHouse för alla.
Onsd. 21/3 kl. 19.00 Bibelsamtal. Markusevangeliet.
Välkomna!

VANSBRO BIO

10:e året

GÖR SOM ANDRA

SKOGSÄGARE
Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Värdering
Ekonomi
Juridik

Malung/Dala-Järna
tel. 0280-59 37 83

MANUSSTOPP

lrfkonsult.se

Flygfältsvägen 18, Dala-Järna
Torsdagen den 22:a mars
07:30 – 09:30

Inspireras hos

Anmälan: mattias.christianson@nlsvvansbro.se 0281-752 50

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

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!

FISKBILEN

Tel 070-633 31 81

facebook.com/mobelverkstan

Anna-Lenas Delikatesser AB
Kommer fredagen den 16 mars att stå vid:
Tempo i Björbo, kl 11.00-12.00
Gulfmacken i Nås, kl 12.30-13.30
Hemköp i Dala-Järna, kl 14.00-14.30
Kroons torg i Vansbro, kl 15.00-16.30
Mobil 070-685 53 51

Tfn. 0281 20968

www.muntersbygg.se
info@muntersbygg.se

VI
VI KÖPER
KÖPER
GULD,
SILVER
& DIAMANTER
VIOCH
KÖPER
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•
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•
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(även kopparKostnadsfri värdering

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

stål)
• •etcetera
• smycken • tandguld(även
• pokaler
utgångna sedlar
• klockor
• medaljer
bestick
mynt
Kontant
betalning•eller
insatt•på
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före
1800)
Kostnadsfri
värdering• utgångna sedlar
• smycken • tandguld
• pokaler
Kontant
betalning eller
insatt på konto
Kostnadsfri
värdering
Kostnadsfri värdering
Kontant
betalning
insatt
konto
Kontant
betalning eller
eller insatt
på på
konto

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

• Rörmokare
nterrabatt
• Murare
n har sänkt ROT-avdraget.
• Snickare
lugn. Vi kompenserar
dig med

070-678 73 87

rabatt, så att du kan njuta av
ar en ny IVT-värmepump ger.
el mer och billigare varmvatten.

cegebyggochmark@gmail.com

Vansbro | Vansbro
Myrgatan 14

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

.m. 31 mars 2016.
ör mer information.

20XX

Bygg, Plåt, Tak mm.

7 000
kr offerter
Gratis

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

på utvalda
värmepumpar.*

076-277 41 15, teroj.se

BYGG-TEKNIK

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

Nyfiken på Autism?
Besök vår hemsida www.autism.se

Utgångspris 575 000 kr
Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum
Boarea 117 kvm + 52 kvm Tomt 749 kvm
Energiklass E
Visas Sön 18/3 12.00-12.30
Mäklare Cattis Karlsson 070-673 38 80

Smycken innehåller
värdefulla
Vi besöker nuofta
följande
orter
diamanter
LEKSAND, måndag 10 juli
Vi besöker
nu följande orter
kl 11-14 Hotell Leksand

Leksandsvägen
710 juli
LEKSAND,
måndag
besöker
nu
följande
orter
ViVibesöker
nu
följande
orter
kl 11-14 Hotell Leksand

DALA-JÄRNA,
tisdag19
11mars
juli
LEKSAND,
måndag
10
juli
Leksandsvägen
7
MALUNG,
måndag
kl 13-18
Dala-Järna
Hotell
(annexet)
kl
11-14
Hotell
Leksand
kl 13-17 SanktStationsvägen
Olof Hotell 1Moravägen 11

TE RÖJ & PLÅT AB

en till oss för en fri offert
alkyl.

Varför inte ringa Sveriges
största mäklare?

PRO Äppelbo

inbjuder till ÅRSMÖTE
Onsdagen den 28 mars Kl.14.00
vid Äppelbo gemenskap.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Biblioteket kommer och informerar
om lite av varje.
Kaffe med tilltugg

VÄLKOMNA Styrelsen

Leksandsvägen
DALA-JÄRNA,
tisdag711 juli
klDALA-FLODA,
13-18 Dala-Järna
Hotell20
(annexet)
tisdag
mars
MALUNG,
onsdag
1211juli
DALA-JÄRNA,
tisdag1
juli
Stationsvägen
kl 14-17 Dala-Floda
Församlingshem
Kyrkbyvägen 17
kl 13-18
Sankt Hotell
Olof Hotell
kl 13-18
Dala-Järna
(annexet)
Moravägen
11
Stationsvägen
MALUNG,
onsdag
DALA-JÄRNA,
onsdag11221juli
mars
kl 13-18 Sankt Olof Hotell
kl 13-17 Dala-Järna
Hotell
(annexet)
Stationsgatan 1
MALUNG,
onsdag
12
juli
Moravägen 11
kl 13-18 Sankt Olof Hotell
Moravägen 11
en del av SvenSka Guldkedjan aB

För
070-733 48aB
80
enmer
delinformation
av SvenSkaring
Guldkedjan

g
Medta
t
a ion!
legitim

enmer
delinformation
av SvenSkaring
Guldkedjan
För
070-733 48aB
80

För mer information ring 070-733 48 80

ÅRSMÖTE

Torsdag 22 mars kl.19.00 i Ja Järnas lokal.
Kaffe, alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

070-678 73 87

• Värmepumpar
• Badrumsrenovering
• Tak o fasad

cegebyggochmark@gmail.com

0281-71733

TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

Tänk på

Hulåns IF´s
Minnesfond

Ring 0281-132 67
AFFÄRSLOKAL
TILL SALU

180m² centralt läge
För mer info ring:
076-114 72 28

Årsmöte

Håller ÅRSMÖTE
den
25 mars 2018 kl.14.00
Överlevnadskunskap:
Plats:
Vansbro
Hur gör man upp eld?
Hur lagar manRäddningstjänsten
mat utan el? Vad gör jag om vattnet inte går att
dricka? Hur kan jag hålla mig varm?
Vi träffas och ger tips och råd på hur man kan vara bättre förberedd om det händer något.
Vi kommer att ha praktiska övningar utomhus och inomhus. Kläder efter väder.

Barn och ungdomar från åk 3-9 är välkomna att anmäla sig. Vi kör igång i januari 2018. Datum meddelas närmare.
Vi träffas på torsdagar kl.18-19 vid brandstationen i Vansbro.

8/4 kl 17.00
Björbo brandstation
Vi bjuder på fika!
Välkomna!

Kom ihåg!
Dalateaterns

DÅLIG
STÄMNING
Lördag 17 mars
en
kl. 17.00 OBS! tid

Teatern Medborgarhuset, Vansbro

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 15 mars

kl 14.00 Legoland Andakt, Torbjörn Axelson
kl 18-20 Nås kyrka Samtal om kristen tro,
Torbjörn Axelsson
Anmäl dig gärna i förväg till Torbjörn, tel 0281-75706

Fredag 16 mars
W 15 lokalavd. i Vansbro

Lärarförbundet i Vansbro

inbjuder till ÅRSMÖTE!
även årsmöte för
Lärarnas A-kassa
Plats:
Värdshuset Flottaren
Tid och dag:
Tisdag 20/3 kl.18.00

Sedvanliga
årsmötesförhandlingar.
Vi bjuder på förtäring.
Anmälan till:
helena.pollack@vduf.se

Bli Barnsupporter och
ge 100 kr/mån.
barncancerfonden.se

kl 10.30 Bäckaskog Andakt, Sune Ek
kl 12.00 Rågsvedens bystuga, Äppelbo Sopplunch

Dragspelsfest med allsång
Tisdagen den 20 mars kl. 18.30

i Uppsälje bystuga. Det blir ett digert program med
allsång och framträdanden.

Inträde 100:- Kaffe och smörgås ingår
Begränsat antal platser.
Kom i tid!

Arr: Uppsälje Framtid och

Söndag 18 mars

kl 11.00 Nås kyrka Gudstjänst med nattvard, Sune Ek
kl 14.00 Söderåsen Andakt, Sune Ek
kl 16.00 Vansbro kyrka Musikgudstjänst, Sune Ek
Järna kyrkokör, Peter Resare – orgel,
Erik Nordström – cello

Tisdag 20 mars

kl 18.30 Järna Lillkyrka Veckomässa, Sune Ek

Onsdag 21 mars
Kl 12.00 Järna församlingshem Sopplunch

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 !

Glass

Lindesnäs

Mat—Kaffe—Loppis

HERRGÅRD

Till alla som under 2017 så generöst gett
gåvor till Uppsälje Framtids
minnesfond, för bystugans utveckling.
Föreningen Uppsälje Framtid
FÄRSKKAPAD VED

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

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

Säljes: Ford Focus kombi -01,
27000mil, S.o.V -däck, besiktad
utan anm. 2017-09-28.
Pris 10.000:- 070 562 70 84

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

Vårmarknaden på
långfredagen har snöat inne.
Vi öppnar 28 april.
Välkomna!

Birgitta & Conny & Matilda

Tfn. 0281-310 40 - lindesnasherrgard.se
Skamheds Byamän håller
ÅRSMÖTE
Tisdagen den 3 april kl. 19.00

			Skamheds bystuga
Sedvanliga förhandlingar. Välkomna! Styrelsen

STORT TACK!

VECKANS RADANNONSER

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

TACK! till er alla som varit med och
sponsrat med priser till årets rävfest.
Utan er skulle det vara omöjligt.
Vi fick in 1500:- till cancerfonden.

Allt inom kakel, klinker, mosaik
JÄGARSKOLAN

Start: slutet av april/maj
Anmälan o info 0281 71555 el.
www.sv.se/dalarna

Plattsättare med certifikat
Snabbt och prisvärt
Gratis offerter och framkörningar
Vid intresse ring 0703

60 68 85 mellan kl.17-19

diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

UPPTÄCK VANSBRO´S SPECIALBUTIKER! SHOPPA PÅ HEMMAPLAN!
Vansbro Köpmannaförening
i samarbete med
Svensk Handel

Vi ser till att kommunen rullar!

Vansbro Köpmannaförening
i samarbete med
Svensk Handel

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

4L SKOTEROLJA

reservdelar
och tillbehör

KATRIN TOAPAPPER 42 rullar 249:Bergslagsvägen 1 Vansbro Tel 010-471 95 70
ÖPPET må-fr 7-17, lö 9-12

Lååång Vinter

köper du hos

DIV. SMÅAPPARATER

50%

Fynda ur vårt skidsortiment!

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

0281-101 67
BÄTTRE LJUD TILL
DIN TV!

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

299:-

SAMSUNG LJUDLIMPA
MED SUB
Norra Allegatan 23
Tfn 0281-103 20
digitalbutikerna.se

NU 1995:- (ORD. 2995:-)
Begränsat antal.

POWERBOOTS

Bussgodsombud:
Tar endast emot
förbetalda
försändelser

ALMS
TORNEM
OND
BILREK

Dala-Järna 0281-211 20

Focus
Provkör NYA Ford

♪ Allt inom bilvård
♪ Stenskottslagning
♪ Matt o Möbeltvätt

Tel. 070-6560396

Däck

till de
flesta fordon

Dala-Järna 0281-211 20

0281-20220

NU ÅTER I LAGER!

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

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

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

Vi söker

Sommarpersonal till
återvinningscentralerna
Under sommaren har vi full fart på våra anläggningar. Du som
söker behöver ha erfarenhet av service och kundbemötande.

Tel. 0281-710 25

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

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.

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

Kommande kurser på SAMU

och

Arbete på väg nivå 1-2, 3A
Snöskoter 16-17 mars kl.17.00
Snöskoter 20-21 mars
Se våra övriga utbildningar på samu.se

Tackar alla som hjälpte
till under årets skoterrally och afterskoter.

TACK!

till våra sponsorer:
• Däckteam D-J
• Swebe mjölk
• SAMU
• Munters Bygg
• Vansbro Konditori
• Skålö minigolf
• Herman Bygg
• Bygg o Alltjänst
• Frömansgården
• AE Reklam
• Elmab
• JLE AB

Ring 070-173 79 07, 0281-200 50 eller maila
info@samu.se för mer information och anmälan!

I samarbete med

ÅRSMÖTE 2018
Måndag 20 mars, kl 18.30, Snöå herrgård
I 12 år har Vansbro styrts av Centern i samröre med borgerliga
och ”opolitiska” partier. Nu kraftsamlar vi för att ändra på
detta; genom att utse det lag, som ska göra`t – våra
kandidater till kommunfullmäktige med ert stöd i höstens val.
Årsmötet börjar 18.30 då det serveras smörgås med dryck.
Årsmötesförhandlingar startar 19.00.

Varmt välkomna
Vansbro Arbetarekommun
Bli medlem genom att skicka SMS till 070‐224 45 95, ange ditt P‐nr.

Annonsstopp
Korrektur
FREDAG kl. 12.00
Färdiga annonser
MÅNDAG kl. 12.00

VAL I VANSBRO KOMMUN 2018
Vi tar emot fler bra frågor till
våra lokalpolitiker:
info@vansbrobladet.se

Givetvis skall kostnader för kon- tens, tex juridik. Viss utbildning bokförs
sulter hållas nere i största möjli- också på konsultkostnader.
ga utsträckning men det kommer
alltid att finnas behov av att
tillfälligt köpa viss spetskompeInget svar från L

En liten kommun som Vansbro, kommer alltid att behöva
ta in hjälp i form av konsulter.
Däremot borde vi be tjänstemännen förklara varför de tog

in en konsult och inte själva gjorde
arbetet, samt att de alltid ska göras en
utförlig ekonomisk analys innan man
anlitar konsulter eller köper externa
tjänster.

Frågan om konsulter ligger på
kommunledningen och tjänstemännen.
Vänsterpartiet sitter inte med i
kommunstyrelsen.
Angående konsulterna har vi ju
tyvärr inte ännu varit delaktiga. Vi
tycker generellt att riktlinjer och
reglementen måste vara lokalt förankrade för att kunna vara genomförbara på landsbygden. Genom det

Det är nog ofrånkomligt med
konsultkostnader i en kommun
av Vansbros storlek. Man kan
inte ha all kompetens bland de
anställda.

VÄLKOMNA till årets PÅSKLUNCH
Fredag 23 mars kl.13.00

I en liten kommun som Vansbro är det orimligt att anställa
personal för alla uppgifter.
Därför krävs att konsulter
ibland anlitas, t ex vid bygg-

Sista anm. 20 mars till Ulla Tällberg tfn. 0730 862615
eller Barbro Anderses tfn. 0760 528045

Ett stort skam som bevisar
chefernas brist på kompetens.
Jag skulle gärna bli av med
hälften för att få nytänkande
i ledningen med option för

Församlingsgården i Vansbro. Pris 200 kr.
Information från Biblioteket.
Underhållning av Senior-Sväng.

OBS!

En aktuell fråga. Konsultarvoden utbetalda på
över 6 milj, från Vansbro kommun under 2017.
Vad har ni för bra svar/förklaring på detta.

kommer inte så mycket konsulter behövas.
Reglementen kan inte vara lika i städer och
på landet! Och sen kolla sina egna led efter
kompetens där! Detta är en fråga som måste
regleras nationellt.

Storleken på kostnaderna kan man ju
fundera över.

nationer och i juridiska tvister. Dock ska
alltid övervägas om anställning av ekonomiska skäl är att föredra framför anlitande av konsulter.
ytterligare förbättringar. Jag ensam kan
inte stoppa tjänstemannaväldet. Den 9
september. har ni makten att ge oss ert
mandat att ändra på missförhållandena

JÄRNSKROT • METALLSKROT • KABEL • BLYBATTERIER • ELEKTRONIKSKROT • BILAR

Restauranger
i Vansbro kommun

SKROTBILAR HÄMTAS
GRATIS

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

Tar även emot traktorer, maskiner mm

Även annat metallskrot hämtas
ÖPPET alla torsdagar 12-16, övriga tider ring 0281-719 71
Vi köper och hämtar järn och metaller, koppar, mässing, kabel,
blybatterier och metallskrot från företag och privatpersoner.
Vi hjälper även till med containrar och även helhetslösningar för företag.
Ring gärna för offert.

Här är det enkelt att leva!
Verkstadsvägen 11, Vansbro. Tel 070-293 68 67

E-post: allan.aver@lantzmetall.se
Den 1 juli införs parkeringsövervakning
i Vansbro tätort

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
Tor: Flygande jakob & ris.
Rotfruktsoppa.
Pannkaka, sylt & grädde.
Fre: Rostbiff & potatisgratäng.
Crepes med räkfyllning.
Mån:Ugnsgratinerad falukorv,
bechamelsås & potatis.
Kebabgryta & ris.
Tis: Stekt strömming & pot. mos.
Pastagratäng med köttfärs.
Ons: Kassler med ananas, ost, sås
& potatis.
Pytt i panna, ägg & rödbetor.

F.d Vansbro skrotaffär
• 800 kronor: Används vid de allvarligaste felpar

Kommunstyrelsen har beslutat om parkeringsövervakning i Vansbro tätort från 1 juli 2017, personal En
från Securitas ska fungera som kommunens parkeringsvakter.

Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

keringarna,
därdricka!
det är förbjudet att både stanna
önskan
att sluta

Anonyma Alkoholister

Syftet är att förbättra framkomligheten och öka
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.

och parkera. Exempelvis vid parkering på platser
avsedda för personer med rörelsehinder, för
nära ett övergångsställe eller vägkorsning, på en
Mötengångbana.
Tisdagar kl 19.00

Om du tycker att du fått en felaktig felparkerings
Församlingshemmet
avgiftDala-Järna
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!

facebook.com/vansbrokommun •
genom annonsering.

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

vansbrokommun • vansbro.se

Masterna skall placeras på följande platser:

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.
Strömming, potatismos,
lingon & dillsmör.
Mån: Grekiska färsbiffar med
tzatziki.
Fiskgratäng.
Tis: Panerad fisk, remouladsås,
kokt potatis & citron.
Kycklingfylld paprika, dragonsås & ris.
Ons:Strömming & potatismos.
Köttfärslimpa.

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

Om du felparkerar ditt fordon i centrala Vansbro
efter 1 juli får du en lapp på rutan som talar om att
ditt fordon står felparkerat, samt hur mycket du
Betala felparkeringsavgiften även om du anser att
måste
betala
i
felparkeringsavgift,
beroende
på
hur
den är felaktig. Du får tillbaka dina pengar om din
Feriearbete 2018!
allvarlig din felparkering är:
överklagan godkänns. Bestämmelserna om felpar
Nu är det snart dags attAktelo
söka jobbAB
inför
sommaren.
Vansbro
kommun
finns detav
över
100 olika i samband
ansöker
omInom
bygglov
förfinns
uppsättning
telemaster
keringsavgifter
i lag (1976:206)
om
felparke
• 400 kronor:
lindrigaste
felparkeringen,
yrkestitlar
och iDen
sommar
har
du
som
är
född
2000,
2001
eller
2002
chansen
att
prova
på
några
av
ringsavgift.
med
utbyggnad
av mobiltelefonsystem
(3G).
parkerat för
längeoch
på
en
tidsbegränsad
demexempelvis
som till exempel
vårdomsorgspersonal,
vaktmästare och inom förskoleverksamheten.
parkeringsplats.
Vid frågor
parkeringsövervakningen
i Vansbro
Masterna är dimensionerade
föromatt
klara sametablering
med flera
Tisdagen den 20 mars klockan 16-18 arrangeras en speeddejting
i Vansbro
teater i Medborgarhuset
kommun, kontakta
samhällsbyggnadschef
där
du får
veta När
merparkeringsförbud
om teleoperatörer.
några av deråder,
feriearbeten
somThomas
är möjliga
att söka.
• 600
kronor:
eller
Carlsson
på telefon 0281750 00, eller
om fordonet står med något hjul utanför en
epost thomas.carlsson@vansbro.se
Med hänsyn
attFrosch
kretsen
”berörda”
är28svår
För mer information vänligen
kontakta till
Anna
på telefon
0281-750
elleratt exakt definiera sker
markerad parkeringsplats.
e-post anna.frosch@vansbro.se
eller
besök
vansbro.se/feriearbete2018
underrättelse (enl. bestämmelserna i 8 kap. 22 § Plan- och bygglagen)

Underrättelse/Bygglovsansökan

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

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

Tel 0281-20698

Järna hembygdsförenings
ÅRSMÖTE

Onsdagen den 28 mars kl.18.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, därefter
visar vi gamla filmer och bilder från Järna.
Vi bjuder på kaffe
och smörgåstårta.

Hjärtligt välkomna!

Järna hembygdsförening

Vårt varma

Tack
till er alla som
på olika sätt hedrat
minnet av vår käre

Kjell Nordin
vid hans bortgång.
Jessica och Pernilla
med familjer

till Er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår älskade

Kerstin Perols
vid hennes bortgång.
Ett särskilt Tack till personalen
på Bäckaskog avd. 3 Grön
för god omvårdnad samt till
Robert och Peter för den fina
stunden i kyrkan.
Roland, Anders, Anna-Karin
med familjer

Vår älskade

Elsie-Britt
Bengtsson
* 11 februari 1949
har idag stilla insomnat
Dala-Järna den 2 mars 2018
Johan och Marie
Idun
Sabina
Mamma
Pia med familj
Slumra gott Du kära
Hav tack för allt Du gjort
Vi skall i hjärtat bära
Ditt minne ljust och stort
Sov gott
Avsked äger rum
i kretsen av de närmaste.

Skinnar Erik
Karlsson

Barbro Eriksson
* 6 april 1929
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Vansbro den 6 mars 2018

* 4 februari 1957
har idag lämnat oss
i sorg och saknad
Vansbro den 4 mars 2018
Viktor och Anni med familjer
Broder med familj

Anna-Greta och Uno
Magnus och Maja
Joakim och Emilia

Övrig släkt och vänner

Släkt och vänner

Det är något bortom bergen
bortom blommorna och sången.
Det är något bakom stjärnor,
bakom heta hjärtat mitt
Dan Andersson

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Vansbro kyrka tisdagen
den 27 mars kl. 13.00. Alla som
önskar närvara hälsas varmt
välkomna. Akten avslutas i
kyrkan. Tänk gärna på
"årets lagkamrat" till minne av
Alex Hellberg.
Nordea 4098-1777585.

© NaturePL.com / T.J. Rich / WWF

till Er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår kära

Märta Karlsson

Eva-Marie och Britt
med familjer

Rädda gorillan
Bli Djungelfadder på wwf.se/djungelfadder

WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

vid hennes bortgång. Ett särskilt
tack till Nås Hemtjänst,
Biståndshandläggarna och
Arbetsterapeuterna i Vansbro
Kommun, personalen på
Bäckaskog avd. 2 för
god vård och omvårdnad samt
Posten för utmärkt service.

Vår kära

Vår kära

Var skog har nog sin källa
var äng sin blomma har
vart hjärta har sin saga
från flydda ungdomsdar
Men skogens källa sinar
och ängens blomma dör
men hjärtats tysta saga
alls ingen tid förstör

Monika Bagge
* 8 juni 1944
har idag stilla insomnat
Vansbro den 26 februari 2018
Mikael med familj
Övrig släkt och vänner
Vila i frid
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vansbro kyrka
fredagen den 23 mars kl. 10.00.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i Skidstugan.
Svar om deltagande
till Begr.byrån Brandser
tel. 0281-14036 eller
info@brandser.se
senast måndagen den 19 mars.

Vår käre

Hans Hedsand
* 22 februari 1945
har idag hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad
Vansbro den 3 mars 2018
LILLEMOR
Ulrika och Antero
Max och Lisa
Linus
Fredrik och Anna
Axel, Alice
Syskon med familjer
Släkt och vänner

Du fattas oss

Här är det enkelt att leva!

Begravningsakten äger rum i
Vansbro kyrka fredagen den 23
mars i kretsen tätort
av de närmaste.
Begravningsgudstjänsten
Den 1 juli införs parkeringsövervakning i Vansbro
Tänk gärna på Vansbro
äger rum i Vansbro kyrka
Hembygdsförening
Kommunstyrelsen
• 800 kronor: Används vid
de allvarligaste felpar
torsdagen denhar
22 beslutat
mars om parkeringsövertel. 076-777
13 86.
i kretsen
av detätort
närmaste.
vakning
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från 1 juli 2017, personal
keringarna, där det är förbjudet
att både
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från Securitas ska fungera som kommunens parkeoch parkera. Exempelvis vid parkering på platser
ringsvakter.
avsedda för personer med rörelsehinder, för
nära ett övergångsställe eller vägkorsning, på en
Syftet är att förbättra framkomligheten och öka
gångbana.
trafiksäkerheten. Ibland står bilar parkerade på ett
sätt som gör att exempelvis räddningstjänst eller
Om du tycker att du fått en felaktig felparkerings
ambulans har svårt att ta sig fram i samband med
avgift så kan du ansöka om rättelse, antingen genom
utryckningar. Ett av parkeringsvakternas viktigaste
att besöka polisen som finns på plats i Medborgar
uppdrag blir därför att informera allmänheten om
huset i Vansbro på måndagar klockan 9.00–15.00
varför det är viktigt att följa parkeringsreglerna.
(ta med boten), eller genom att skicka ett brev där
Välkommen att nominera till Kulturpris
och
Naturpris!
du talar om att du
anser att
parkeringsavgiften är
Om du felparkerar ditt fordon i centrala Vansbro
felaktig.
Adressen
står
på
parkeringsboten.
• Vansbro
Kulturpris
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årligen
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grupp som gjortaventelemaster i samb
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Naturpris
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ellerDu
grupp
som gjort
en
måste
betala i kommuns
felparkeringsavgift,
beroende
på hur ut till en
denperson
är felaktig.
får tillbaka
dina pengar
om din
Masterna
dimensionerade
förgodkänns.
att klara
sametablering
med flera
förtjänstfull
insats inom
områdetärnatur/miljö.
allvarlig
din felparkering
är:
överklagan
Bestämmelserna
om felpar
keringsavgifter finns i lag (1976:206) om felparke
teleoperatörer.
• 400fallen
kronor:ska
Den
lindrigaste
felparkeringen,
I båda
pristagaren/na
ha utfört något inom sitt område som varit till gagn för kommunen
ringsavgift.
parkerat
för länge
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ochexempelvis
dess invånare.
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endast
erhållas en gång, och den eller de som nomineras måste inte
Med
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till
att
kretsen
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bo iparkeringsplats.
Vansbro kommun, men ska ha en tydlig anknytning
till kommunen.
delas
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underrättelse
(enl. bestämmelserna
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• 600 kronor: När parkeringsförbud
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kommun, Medborgarhuset, 780 50
om fordonet
står med
något hjul senast
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thomas.carlsson@vansbro.se
VANSBRO,
e-posta till vansbro.kommun@vansbro.se. Ange vilket pris det gäller på kuvertet/i
markeradeller
parkeringsplats.
Masterna
skall
placeras
på följande platser:
ämnesraden. Mer information
om priserna
finns
på www.vansbro.se

Kungörelse
Här är det enkelt att leva!

Underrättelse/Bygglovsansökan

Skålö 42:3, ca 370
m öster om sjön Rälgen
vansbrokommun • vansbro.se
facebook.com/vansbrokommun
•
Sälen 1:1, mellan Opsaheden och Torrtjärn
Järna-Storbyn 48:1, ca 1 km väster om Vansbro

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

Sportsidan
DJIK

VAIK

Tack till alla som var med och
bidrog till att Parvelrännet
70 år kunde genomföra två
trevliga jubileumsdagar.

Vansbro AIK fotboll
bjuder in till ÅRSMÖTE

Dala-Järna IK-skidor

måndag 26 mars klockan 19.00
i klubbstugan, Vanåvallen.
Vi bjuder på förtäring

Jubileumsutställningen finns
nu att se i JaJärnas lokal,
MorErikes Torg

VAIKfotboll - en förening för alla!
Följ oss på Facebook: Vansbro AIK Fotboll

Minnesgåva till:

Vansbro Demensförening
Birgitta: 073-039 42 72, Inger: 0281-104 76
BG: 5385-8742

BARNHELG
Tema: Påsken

17-18
MARS
2018

Lördag
Kl. 11.00-ca. 12.15

Upp till 6år

Kl.15.00-ca. 17.00

7år-12år

Söndag
Kl.11.00 Gudstjänst för alla åldrar
Pred
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Plats: Källartorpskyrkan Dala-Järna
Mer info, maila: emelievdf@gmail.com
Foto: Ben White

Arrangeras av: Frikyrkorna i bygden

