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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Färsk laxfilé
Falkenberg
Ca 1,5kg
Salmo salar
Odlad i Norge
Helsida

Lösviktsgodis
Smått och gott
99kr
/kg

ONSDAG 28 MARS 2018

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Max 3 kg/hushåll
39,95kr
/kg

15 pack
Frigående höns
Max 2 köp/hushåll

Glad påsk önskar vi på Hemköp Dala-Järna!
Blöjor
Minstingen
42 pack

69.95kr
/st

EST!

T
BÄST I

Ägg
Garant

PRISBOMB!

Fond
Touch of taste

180ml
Flera olika sorter

15kr
/st

25kr
/st

Sill

5:-

Garant, 220/106-110g,
Flera olika sorter,
Max 5 köp/hushåll

F.r.o.m den 1 april inför vi 18-års ålderskontroll på all energidryck i butiken.

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

PÅSKERBJUDANDE!
Torsdag & Lördag

KÖP 3 BETALA för 2
Du får den billigaste varan gratis

NY

TVÄTTMASKIN

Electrolux

EWF9000W2

9 490:-

Invertermotor med 10 års garanti
10 kg, Energiklass A+++

Glad Påsk!

/st

Västerdalarnas Friförsamling

Frälsningsarmén

VANSBRO BIO

Torsd. 29/3 Se Källartorpskyrkan.
Sön 1/4 Påskdagen 16.00 ”Kristus är uppstånden”.
Sönd 1/4 Se Tabor.
			
Gemensam påskdags-		
			gudstjänst.
Varmt välkommen till Myrbackakyrkan
			
Hanna Smedjegård,
			
Ludwig Fontanac.

Medborgarhuset Boka biljett på: bjornbio.se
Programmet gäller ready Player One
SveriGePreMiär!
29 mars–5 april
Action, Sci-Fi
Black Panther

Källartorpskyrkan

On 28/3 17.00
Välkommen!
To 29/3 19.00
				
Sö 1/4
16.00
Kapellgatan 5 Vansbro
Må 2/4
09.00
Ti
3/4
18.00
To 29/3 19.00 Gemensam Getsemanestund
Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Taborförsamlingen

		
Fr 30/3 11.00
		
		
Sö 1/4
16.00
Ti 3/4
18.00
Välkomna!

Öppet Hus/CofféHouse.

Betel

Tors 5/4 18.00 Stickgruppen samlas hos Siv
		Larsson.
Välkomna!

Välkomna!

Fre 30 mars 19.30 11 år

3D:

Tårtgeneralen

Dragning
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).

Docklotteri
Vinst nr: 146

Kontrollant. Peter Hedberg.
Utsälje Syförening

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

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

GÖR SOM ANDRA

SKOGSÄGARE

Önskar vi på redaktionen

Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner

Söndag

PÅSKDAGEN 1 april

21.00 - 01.00
100:- inträde • 18 år leg. kontroll • På restaurang:
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.

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

Grottmannen Dug

Komedi
av Filip Hammar,
Fredrik Wikingsson
med Mikael Persbrandt
Midnight Sun
SveriGePreMiär! Speltid:
1 tim 41 min
Drama, Romantik
Btill
Ti 3 april 18.30
Btill Må 2 april 18.00

Glad Påsk

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.

av Steven Spielberg
Speltid: 2 tim 20 min
To 29 mars 18.30

Animerat, Äventyr,
Komedi, Familj
Speltid: 1 tim 29 min
Må 2 april 15.45
7 år

Änglabus.
Gemensam Getsemanestund.
Nattvard.
Se Frälsningsarmén.
Bön.
Symöte.

i Källartorpskyrkan.
Långfredagsgudstjänst 		 Alla Varmt
Studieverksamhet &
Tina Olinggård,
Välkomna! kulturarrangemang sker i samarbete med
Rachel Liljenberg.
Nås Missionshus
Gemensam gudstjänst i Fa.
Bön.
Onsd. kl. 13.30-16.00 och fred. kl 19.00-21.00

Action, Äventyr, Sci-Fi
Speltid: 2 tim 14 min
To 5 april 18.30
11 år

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!

Värdering
Ekonomi
Juridik

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

Tfn. 0281 20968

www.muntersbygg.se
info@muntersbygg.se

Selmas samlade vrede

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

En musikmonolog med Görel Crona och musikanter om Selma
Lagerlöf där vi får möta barnet, tonårsflickan, studenten och
kvinnan som är beredd att göra avkall på ALLT för att få skriva.
Vi får uppleva Selmas passioner och besvikelser och hennes kamp
för kvinnors rättigheter.

IDAG onsdag 28 mars. kl.19.00
Teatern Medborgarhuset, Vansbro

Bilj 150 kr vid kassan el.
förbokning på tel. 0281-75050
www.vansbroteater.se

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Onsdag 28 mars

Kl 17.00 Äppelbo kyrka Pastagudstjänst, Sune Ek.

Skärtorsdag 29 mars
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl

14.00
14.00
19.00
19.00
19.00

Legoland Andakt, Torbjörn Axelson.
Solgärdet Andakt, Sune Ek.
Nås kyrka Skärtorsdagsmässa, Torbjörn Axelson.
Järna kyrka Skärtorsdagsmässa, Båt Lena, Järna kyrkokör.
Äppelbo kyrka Skärtorsdagsmässa, Sune Ek.

Långfredag 30 mars

• Rörmokare
• Murare
nterrabatt
• Snickare
n har sänkt ROT-avdraget.

070-678 73 87

Vi stödjer teaterföreningen:
KulturVansbro

Påskdagen 1 april

Kl 07.00 Äppelbo kyrka Påskotta, Sune Ek. Helena Tenstam – flöjt.
Liten påskfrukost.
Kl 11.00 Nås kyrka Påskdagsmässa, Torbjörn Axelson.
Kl 11.00 Järna kyrka Påskdagsmässa, Båt Lena, Järna kyrkokör.
Kl 14.00 Söderåsen Andakt, Torbjörn Axelson.
Kl 16.00 Vansbro kyrka Påskgudstjänst, Båt Lena.

cegebyggochmark@gmail.com

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

TE RÖJ & PLÅT AB

en till oss för en fri offert
alkyl.

.m. 31 mars 2016.
ör mer information.

20XX

Tak

dränering & dränkbara pumpar.
7 000
kr
Gratis offerter
på utvalda

Annandag påsk 2 april

076-277 41 15, teroj.se
värmepumpar.*

Vi växer och behöver en redovisningskonsult till vårt kontor i Dala-Järna!

BYGG-TEKNIK

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

Kl 11.00 Nås kyrka Långfredagsgudstjänst, Torbjörn Axelson.
Kl 11.00 Järna kyrka Långfredagsgudstjänst, Båt Lena.
Kl 11.00 Äppelbo kyrka Långfredagsgudstjänst, Sune Ek.

Dig vi söker ska ha erfarenhet av arbete på redovisningsbyrå eller på
ekonomiavdelning samt gärna erfarenhet av Fortnox ekonomiprogram.
Kontakta Robin Lindkvist för mer information eller ansökan:
robin@anroli.se
070-324 94 26
Senaste ansökan 2018-04-10

Kl 11.00 Uppsälje bystuga Gudstjänst, Robert van Aarem. Kyrkkaffe.
Kl 11.00 Sågen Gudstjänst, Sune Ek. Äppelbo spelmän. Kyrkkaffe.
Kyrkbuss från Äppelbo kyrka kl 09.45, från OK/Q8 Vansbro kl 10.00.

Tisdag 3 april

Kl 18.30 Nås kyrka Veckomässa, Torbjörn Axelson.

Onsdag 4 april
Kl 12.00 Vansbro församlingsgård Sopplunch.

Trädgård

Göran Greider talar trädgård

Trädgårdsföreningen presenterar sin verksamhet
och ordnar fröbytarbank.

Vansbro bibliotek. Lördag 7 april kl.14.00
Föranmälan till biblioteket senast 4/4!

Gratis inträde! Vi bjuder på fika!

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 !

Vi ser till att kommunen rullar!

070-678 73 87

• Värmepumpar
• Badrumsrenovering
• Tak o fasad

cegebyggochmark@gmail.com

Kallar till årsmöte lördagen den 14 april
kl.17.30 i Pelarsalen, Medborgarhuset.
Mötesdeltagarna bjuds på teatern Kejsaren av
Portugallien kl.19 samma kväll.

Styrelsen
0281-71733

TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord
FÄRSKKAPAD VED

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

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

Dags för hjulbyte!

reservdelar
och tillbehör

Nås Östra Vägsamfällighetsförening
Håller årsmöte onsdagen den 11 april kl.18.00
I Sit Rights lokal, Närsjövägen
Ärenden enligt stadgarna

349:-

Välkommen!

KALLELSE
Årsmöte Rishedsvägens samfällighetsförening
Torsdag 12 april kl. 18.30 i Sälas bystuga

köper du hos

Från

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

Bussgodsombud:
Tar endast emot
förbetalda
försändelser

Sedvanliga årsmöteshandlingar.
Styrelsen

Stiftelsen Falkdonationen ÅRSMÖTE
Torsdag 12 april kl.18.00, Ordenshuset Nås
Ev.bidragsansökan inlämnas under adress:
Orsala 5, 780 53 Nås senast 10/4.
Info 33022, 30513
Styrelsen

Dala-Järna 0281-211 20

Provkör NYA Ford

Mondeo

Däck

till de
flesta fordon

Dala-Järna 0281-211 20

0281-20220

Kom ihåg
Järna hembygdsförenings Årsmöte
28 mars kl. 18.00 i församlingshemmet, Dala-Järna.
Visning av gamla filmer, kaffe och smörgåstårta.
-ligt välkomna!

Kvinnojouren
Vansbro
Tfn 070 663 53 79

				Välkomna på skivsläpp!

				CD-singeln Vansbrominnen
				(Slam Creepers Vansbro Memories med svensk text)
				släpps och säljs på Vansbro bibliotek
				Skärtorsdag den 29 mars kl 11-13.
				Kom och fira med oss och köp singeln om du vill!
Perfekt present i påskägget!
				Behållningen går till nystartade föreningen Rocknallen.
				För mer info: Facebook.com/Vansbrominnen
				

En sista
hälsning
som
räddar

Här är det enkelt att leva!
Kungörelse

Arrangerar skidtävlingar i
Information från Vansbro
simhall och gym
Påsk
Aktelo AB ansöker om bygglov för uppsättning av telemaster i samband
Skärtorsdag extratid för pensionärer klockan 9–12,
stängt för allmänheten. med utbyggnad av mobiltelefonsystem (3G).
Stängt från och med långfredagen
till och
med annandag påsk.för att klara sametablering med flera
Masterna
är dimensionerade
Sprinten i Röberget
teleoperatörer.
Öppettider under påsklovet
vecka 14

Underrättelse/Bygglovsansökan

Skärtorsdagen kl. 17 00
och

Syns du?
Så finns
du!

Använd reflex och
annonsera i

liv

Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss
på 010 –199 33 00 eller lakareutangranser.se
Tack för att du hjälper oss att rädda fler liv.

i Örskogen
Snöån 14:8, ca 200 m öster om Snöå Herrgård Långfredagen kl 10 00
Babysim (från 3 månader) startar torsdag 12/4 klockan 13.00!
Sveden 7:13, ca 500 m norr om Utanhed
För anmälan ring 0281-750 49
Väl mött!
Bertils
1:2, ca 750 m sydost om Vakern
eller besök Vansbro simhall
och gym.
Haga 24:12, ca 500 m sydost om Flatbyn
Vansbro AIK Skidklubb

PG: 90 06 03 – 2

Bli Vänföretag
på wwf.se/vanforetag

fem
svenskar av diabetes.

© Lasse Burell

Missa inte våran tävling på Facebook

Gör lite mer
nytta på jobbet

Handlingarna
finns tillgängliga mellan
Glad Påsk önskar
Inga, Linnéa & Anjelica

02-05-16 t.o.m. 02-06-05 i:
Hjälp oss hitta botemedlet!
Öppettider
Foajén på Medborgarhuset,
Vansbro,
tel.
0281-750
00 samt Biblioteken i
Månd-fred 9.00-18.00
Lördag 10.00-13.00
Nås, Dala-Järna
och
Äppelbo
röda
dagar:
stängt
Skolg 4, Vansbro • tel 0281-109
00
Upplysningar
Minnesgåva
till:

lämnas av:
Vansbro Demensförening
Anna Söderhäll, tel. 0281-752 05, Göran Borgstrand, tel. 023-136 52
Birgitta:
073-039 42 72, Inger: 0281-104 76
Medborgarhuset
BG: 5385-8742
Den som har erinringar mot
780 50 Vansbro
Tel: 0281-750 00
Fax: 0281-750 30

www.diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

ansökan ska framföra dessa skriftligt till
Miljö- och byggnadsnämnden, Medborgarhuset, 780 50 Vansbro
senast den 5 juni år 2002.

Rädda Östersjön
Bli Östersjöfadder
på wwf.se/ostersjofadder

WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Bli Djungelfadder
på wwf.se/djungelfadder

WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Rädda gorillan

WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

© NaturePL.com / T.J. Rich / WWF

Näveråsen 5:1, ca 500 m nordväst om Västerfallet
Lindesnäs
9:25,
ca 1 km ostsydost om Lindesnäs
Medborgarhuset • Vansbro
• tel 0281-750
00 • www.vansbro.se
Håvberget 3:20, norr om Sormaberget
47:1, ca 500 m öster om rv 64 i Eldforsen
Vi har tjuvstartat Morn
Mellanvakern
1:3, ca 250 m från Östra Vakerns nordvästra strand
Mini påsklilja
Orsala 9:2, ca 600 m väster om Närsjö
våren
30:-/st
24:34, ca 350 m in på väg mot Finnlokåsen
Varje dag dör
med penséer! Rågsveden
ord.pris 35:Myrbacka 14:25, ca 250 m från Gänsens nordöstra strand

© Jürgen Freund / WWF-Canon

(ingen gruppträning denna vecka)
Tisdag 3/4 klockan 6–20 Med hänsyn till att kretsen ”berörda” är svår att exakt definiera sker
Onsdag 4/4 klockan 6–20underrättelse (enl. bestämmelserna i 8 kap. 22 § Plan- och bygglagen)
Torsdag 5/4 klockan 10–20
annonsering.
(inget babysim, rehabbadgenom
eller vattengympa)
Fredag 6/4 simhall:
Pensionärer klockan 9–12,Masterna
allmänheten 12–18,
skall placeras på följande platser:
vuxensim 18.30–20
Skålö 42:3, ca 370 m öster om sjön Rälgen
Fredag 6/4 gym:
1:1, mellan
Pensionärer klockan 9–12,Sälen
allmänheten
12–20 Opsaheden och Torrtjärn
Lördag 7/4 klockan 7–15Järna-Storbyn 48:1, ca 1 km väster om Vansbro
Söndag 8/4 klockan 9–15

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

Äppelbo

Tak & fasad

Äppelbo

– allt inom målning –

Tak & fasad

påskmust
Tak & fasad

Äppelbo

Tak & fasad

– allt inom målning –

Per-Arne Hallqvist 073-9311214
Äppelbo

Äppelbo

Tak & fasad

Tak & fasad

Äppelbo

– allt inom målning –

– allt inom målning –

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 –

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

– allt inom målning –

– allt inom målning –

Välkommen till vår hemsida
www.autism.se

Tak & fasad

•Beskärning av prydnadsträd och fruktträd mm.

– allt inom målning –

Tak & fasad

hagenshantverk.webs.com

Äppelbo

Äppelbo

– allt inom målning –

Äppelbo

Ring för Öppettider
070-6552608 Ingrid
073-0332183 Barbro

Tak & fasad
– allt inom målning –

– allt inom målning –

– allt inom målning –

Vi är ombud för:

Koj Karigården och
Hagens Gårdsbutik Äppelbo
Opsaheden 15

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

Tänk på Hulåns IF´s Minnesfond

Ring 0281-132 67
FÖRETAGARNA GÖR

SKILLNAD

foretagarna.se/vansbro

Vi tar en paus från kommunpolitiken den
här veckan, men lovar att vi återkommer.
Kungörelse
Artikeln nedan är väl också politik som
verkligen berör oss i Vansbro.
Förberedelser inför årets vårflod
Artikeln inskickad av Magnus Brynjer, MalNär snön smälter på våren ökar vattenmängden
Så här förbereder du dig:
mö.
Aktelo AB ansöker om bygglov för uppsättning av telemaster i samband

Här är det enkelt att leva!

Underrättelse/Bygglovsansökan

i såväl mark som sjöar och vattendrag, detta
• Följ väderleksrapporten, ha koll på vattennivån
önskar vi på redaktionen.
med orsakas
utbyggnad
(3G).
kallas vårflod. En stor vårflod
ofta avav
tremobiltelefonsystem
och ta reda på risken
för översvämning där du
faktorer: stort snölager, Masterna
snabb avsmältning
och
bor – läs
länsstyrelsens
(www.w.lst.se)
är dimensionerade
förmer
attpåklara
sametablering
med flera Järnvägen är framtidens transregn. I år är det ovanligt mycket snö i Dalarna
och Vansbro kommuns webbplats (vansbro.se).
portmedel.
och risken för en kraftigteleoperatörer.
vårflod är därför större
Det
här
kan
du
göra
om
du
bor
i
riskområde:
än på många år.
• Flytta”berörda”
undan känsliga
föremål.
Med hänsyn till att kretsen
är svår
att exakt definiera sker
I vilken mån vårfloden kommer att orsaka över• Hyr eller köp pumpar i god tid innan en över
underrättelse (enl. bestämmelserna
i 8 kap. 22 § Plan- och bygglagen)
svämningar beror på hur snösmältningen sker.
svämning hotar. Öva på att använda pumparna
genom med
annonsering.
En tidig start på snösmältningen
kortare
i förväg.
köldperioder mellan värmen minskar riskerna.
• Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga
1 följs
juliavinförs
parkeringsövervakning
i Vansbro
tätort
En kallDen
vår som
värme
och
regn ger
en placeras
en sand-på
ellerföljande
jordvall
och sen
täcka
den med
Masterna
skall
platser:
snabb
snösmältning
med
ökad
risk
för
översvämplast.
Du
kan
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GLAD PÅSK

Här är det enkelt att leva!

VANSBRO VANSBRO

VANSBRO

VANSBRO

Det är sällan det talas om att vara med
Upplysningari lämnas av: /
Radannonser
och finansiera järnvägen.
Anna Söderhäll, tel. 0281-752 05, Göran Borgstrand, tel. 023-136 52
I Dalarna finns Mora/Siljanflygplats och

Inlämnas hos Ja-Järna i Dala-Järna, Öppet mån-fred 08-16.00
Dala Airport i Borlänge. Det talas nu om
Medborgarhuset Vansbrobladets redaktion, öppet fredag & måndag 08-16.00
en flygplats i Dalarna och då i
Den som har erinringar mot ansökan ska framföra dessa skriftligtytterligare
till
780 50 Vansbro
Sälen. Det borde emellertid räcka med två
Miljö- och byggnadsnämnden, Medborgarhuset, 780 50 Vansbro
Tel: 0281-750 00
Fax: 0281-750 30 senast den 5 juni år 2002.
E-post:

flygplatser i Dalarna. Det talas vidare om
trafikstockning upp till Sälenfjällen och att
vägen därför måste byggas ut. Inte med ett
ord nämns om Sälenbanan som redan finns
men behöver rustas upp. Om banan rustas
upp liksom södra Inlandsbanan från Mora
till Kristinehamn kommer det att kunna
sättas in snabba förbindelser mellan södra
och västra Sverige och Sälenfjällen. Vansbro kommer återigen att utvecklas till en
knutpunkt mellan Inlandsbanan och Sälenbanan.
I regeringsförklaringen 2017 står det ”Tillsammans ska vi bekämpa klimatkrisen och
miljöhoten”. Det är vackra ord på papperet.
Att rusta upp Sälenbanan kostar en del,
men upprustningen är en framtida satsning. Därför är det lämpligt att låna upp
medel för detta ändamål. När det gäller
utbyggnad av Arlanda flygplats har Swedavia och Nordiska investeringsbanken (NIB)
undertecknat ett låneavtal på två miljarder
kronor. Även den dyra Förbifart Stockholm
ska finansieras med lån.
En upprustad Sälenbana kan erbjuda goda
tågförbindelser med anslutning i Borlänge
åt flera håll, bl.a. mot Stockholm via Arlanda.
I Vansbro finns anslutning till Inlandsbanan mot Östersund och i Kristinehamn mot
Karlstad, Göteborg och Oslo.
Järnvägen kan även utnyttjas för godstrafik. Fiskarheden vill utnyttja järnvägen.
Dessutom blir det bra förbindelser till Göteborgs hamn.
Eftersom Dalarna är ett stort turistlän stora
delar av året är det mycket dåligt att inte
Dalatrafik har ett enda Kundcenter. Det
bör finnas Kundcenter i Borlänge, Falun och
förslagsvis även i Mora. I Borlänge ska det
vara möjligt att checka in sitt bagage på
Kundcentret om man ska flyga från Arlanda. Samtidigt som detta sker registreras
resenären för flygningen. I Tyskland finns
ett sådant samarbete mellan DB , motsvarigheten till SJ och Lufthansa.
Christer Wilhelmsson
Styrelseledamot resenärsforum
Magnus Brynjer
Medlem i resenärsforum

Skönhet och välbefinnande för både kropp och själ

Gott vatten och trevliga återvinningscentraler
Vad tycker hushållen om sin kommuns avfallshantering och vattentjänster?
Det frågade vi i en kundenkät som skickades ut till ett slumpvis urval av kunder i höstas. Svaren har
gett oss värdefull information om er syn på våra verksamheter.
Glädjande är att nöjdheten med Dala Vatten och Avfall som leverantör av tjänster för avfall,
vatten och avlopp fortsätter att öka. Överlag anser ni att det fungerar bra eller mycket bra i våra
kommuner Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Vi ser en ökad vilja bland hushållen att minska sitt
avfall. Hushållen vill minska sitt matsvinn och lämna mer och mer saker till återbruk/återanvändning
istället för att kasta dem.

Propellervägen 13, 780 51 Dala-Järna
Tel: 070-173 56 32
E-post: sara@livibalansdalarna.se
Hemsida: livibalansdalarna.se

MÅNADENS VARA!
UniqOne 139:-

ord. 169:-

Vi har mycket bra betyg inom viktiga områden,
några exempel:

Välkommen till Bettys skafferi

livsstilsbutik med
lantlig inredning

stårtor
smörgå åsar
rg
räksmö

endast beställning

• Vattenkvaliteten ligger i topp och vi har friskt och gott
vatten i kranarna.
• Förtroendet för att dricksvatten och avloppsvatten
hanteras på ett kvalitets- och miljöriktigt sätt är högt.
• Våra återvinningscentraler är mycket uppskattade och
i flera avseenden rankade som bäst i Dalarna.
Det finns även områden som vi behöver förbättra,
några exempel:

Torsdag-fredag 12-18
Lördag 10-14
Medborgarhuset 2, Nås
070-306 70 24

• Vi behöver göra ytterligare insatser för att det ska bli
enklare att lämna grovavfall.
• Vi behöver förbättra informationen kring dricksvatten,
avlopp och våra vattentjänster.
• Vi behöver informera tydligare om sortering av farligt
avfall.

Se en sammanställning på vår webbplats

Ekologisk
DUSCHCREME
vanilj
Medicinsk Fotvård i Dala-Järna
Tel. 070-240 93 38

Healing ColorCare
Healing Moisture
JUST NU!
DUOPRIS

249:-

ord.pris 458:-

79:-

Salong Jeanette
Hårvårdsserien Hjärtlig
-Ekologiskt
& miljövänlig produktserie
-Shampo & balsam

Nordanåker 22, Dala-Järna
Tfn 070 273 08 06

En sammanställning av enkäten finns på vår webbplats
www.dalavattenavfall.se.
Den går också att beställa från kundservice på tel 020-200 210 eller
via info@dvaab.se.
Vi riktar ett stort tack till er som deltagit i enkäten! Era svar
hjälper oss att utveckla våra verksamheter i rätt riktning.

020–200 210 | www.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.

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

Restauranger
i Vansbro kommun

Nytt journummer för slamtömning
Vid behov av akut slamtömning utanför vår telefontid, ring

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

020-33 33 63

Kom ihåg att anmäla ett mobilnummer till oss så
får ni ett SMS inför planerad slamtömning samt
kvittens efter utförd tömning. Anmälan kan göras
på www.dalavattenavfall.se (sök efter SMS),
via telefon eller e-post.

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
020-200 210 | info@dvaab.se
www.dalavattenavfall.se

GLAD PÅSK!

PÅSKTIDER

önskar
Sten, Maria, Anders, Helen,
Le och Carina

Skärtorsdag 29/3... 9.00-16.00
30/3-2/4 ......................... stängt

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

Tor: Pannbiff, lök, gräddsås &
potatis.
Ärtsoppa.
Pannkaka, sylt & grädde.
Fre: INGEN LUNCH
GLAD PÅSK!.
Mån:INGEN LUNCH.
Tis: Fläskpannkaka, lingonsylt.
Korv stroganoff & ris.
Ons: Lasagne.
Fiskgratäng med räkor &
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

Lunch som vanligt!
Tors-Tis-Ons

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

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

Tel 0281-20698

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

076-918 31 59

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

På grund av studieresa, har vi begränsat öppethållande:

Torsdag, fredag 5:e & 6:e april
		

Öppet kl.7-12
Tfn. 010-471 95 70

Öppettider under påsk
på redaktionen

• Skärtorsdag 29/3 08.00 - 16.00
• Långfredagen 30/3 STÄNGT
• Annandag påsk 2/4 12.00 - 16.00

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

Inlämning av annonsmaterial
till Vansbrobladet / Järna-Nytt nr. 14
(Vecka 14)
Vill vi ha absolut senast annandag påsk
(måndag 2/4)

klockan 12.00.
Glad Påsk!

Låt oss framtidssäkra det åt dig!
2kr/minut exkl.lagringsmedia.
Prisexempel: 60min kassett på DVD-Skiva

179:Nostalgiverksta´n • Järnvägsgatan 35, 780 50 Vansbro • 0281-719 88

BPR_brevpapper_visitkort_kuvert

04-03-11

10.34

Sida 1

IVT värmer Sverige.
Vi har installerat över 400 000 värmepumpar i hela landet. Den
erfarenheten delar vi gärna med oss av. Vi hjälper dig att välja
rätt värmepump och installera den enligt konstens alla regler.
Välkommen!

Den

Här
Höööga

Annonsen

Kostar
1145kr

exkl.moms
Vi älskar värmepumpar.
Så att du kan älska annat.

Ett varmt

Tack

till alla som
hedrat vår kära

Bo Swallander´s
minne genom blommor
till hemmet och gåvor till
olika fonder.
Margareta
Bettan, Tina, Tobbe
med familjer

KONTAKTA

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

Torsten Bössfall

ER lokala IVT återförsäljare
vansbro ab
Industrigatan 24
780 50 Vansbro
Tel 0281-59 59 50

bpr@telia.com eller ring!
BPR Vansbro AB 0281-595950
Bengan 070-6184327

Besök vår hemsida

vansbrobladet.se

Stig Larsson
* 5 april 1939
har stilla insomnat och lämnat
oss i stor sorg och saknad
Vansbro den 15 mars 2018
Kjell, Monica, Alf
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner

Jakten är över
Drevet är slut
Jägarn har somnat
Han vilar nu ut

vid hans bortgång, för blommor
och gåvor till olika fonder.
Ett särskilt tack till Kerstin,
Palliativa teamet och
Bäckaskog avd 2.
Stort tack till Båt Lena,
Peter och Helena för den
fina stunden i kyrkan.
MARGARETA
Monica, Christina, Tobias
med familjer

www.ivt.se

Vår älskade Pappa

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vansbro kyrka
fredagen den 6 april
i kretsen av de närmaste.

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

Barbro Eriksson
vid hennes bortgång.
Ett särskilt tack till Bäckaskog
avd. 3 Orange för god vård
och omsorg.
Anna-Greta och Uno
Magnus och Maja
Joakim och Emilia

Ring

0281 719 88

för mer info
eller maila till:

info@vansbrobladet.se

Nyfiken på
Autism?
www.autism.se

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

Hans Hedsand
vid hans bortgång.
LILLEMOR
Ulrika och Fredrik
med familjer

JÄRNSKROT • METALLSKROT • KABEL • BLYBATTERIER • ELEKTRONIKSKROT • BILAR

SKROTBILAR HÄMTAS
GRATIS

Tar även emot traktorer, maskiner mm

Även annat metallskrot hämtas
För info 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.

Verkstadsvägen 11, Vansbro. Tel 070-293 68 67
E-post: allan.aver@lantzmetall.se

F.d Vansbro skrotaffär

FINA Begbilar i Björbo!

Hyundai I20 1.4 Premium 350 mil -16 Brunmet.
Hyundai I30 1.6 Crdi 10200 mil -13 Blåmet.
Hyundai I30 1.6 Crdi Kombi 20400 -10 mil Silver.
Hyundai IX35 2.0 Crdi 4WD 8700 mil -14 Svart.
Hyundai Santa-Fe 2,2 Crdi 16900 mil-10 Svart.
Hyundai Santa-Fe 2,2 Crdi 10100 mil -13 Rödmet.
Audi A3 Sportback 4,6 TDI 5900 mil -14 Svart.
Citroen C3 Picasso 1,6 Hdi 18000 mil -11 Vit.
Peugoet Partner Skåp 1,6 Hdi 6700 mil -13 vit.
Saab 9-5 Vector Sportcombi 19500 mil -07 Grönmet.
Subaru Forester 2,0 AWD 5600 mil -14 Grönmet.
Öppet 9-17 Mån-Fre

www.eljasmotor.se

Björbo 0241-23520

