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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

ONSDAG 11 APRIL 2018

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

!

28-35% fett
Ca 700g
49,95kr
/kg

IS

Mild hårdost
Garant

Klass 1

15kr
/st

25kr
/st

PR

10kr
/st

3x150g

A

12-pack
Frigående höns

Ekologiska
bananer
Ecuador

BR

250g

Majskorn
Garant eko

D

Ägg
Garant eko

I
LT

AL

Jordgubbar
Land se förp.

19,95kr
/kg

PRISBOMB!

Fetaost
Garant
150g

15kr
/st

Pommes frites
Garant

5:-

1kg

10kr
/st

Kokosmjölk

Garant, 250ml.
Max 5 köp/hushåll.

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

Toppar 179:-/st

Prickigt, enfärgat, rosa, ljusblå, grå, vit, svart
Kort ärm i bomull

KÖP 2 BETALA 250:-

DAMMSUGARE
Electrolux

ERGO RAPIDO EER73DB

1 490:-

Skaftdammsugare med löstagbar
handdammsugare 2-i-1

Ord pris 1 690:-

/st

Västerdalarnas Friförsamling

Tis 17/4 11.00-14.00 Öppen dörr. Kom in för 		
			
ett enkelt fika, samtal och
			
en stund i lugn och ro.
14.30 Bibelsamtal.
Ons 18/4 13.00 Sånger till kaffet.
14.30 Upptäckarna.
17.00 Gudstjänst mitt i veckan.
		
Hanna Smedjegård,
		
Margareta Karlsson.

Välkommen!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Taborförsamlingen

Torsd 12/4 19.00 VDFs styrelse.
Fred 13/4 17.00 Fredax.
19.00 Tonår.
Sönd 15/4 11.00 Gudstjänst, Emelie Bornlöf.
Barnsamling, ”Källargudstjänst på vinden”,
kyrkkaffe!
Söndag 15 april 18.00
Filmkväll -- ”WAR ROOM”
En sevärd film om relationer
och bön.
Varmt välkommen till Myrbackakyrkan!

Källartorpskyrkan

Nås Missionshus

Onsd. kl. 13.30-16.00 och fred. kl 19.00-21.00
Öppet Hus/CofféHouse.
Onsdag 18/4 kl. 19.00 Bibelsamtal.
Välkomna!

Sö 15/4 11.00
				
Må 16/4 09.00
Ti 17/4 18.00

Alla Varmt
Välkomna!

erbjuder vi:
•Handledarkurs
•B-körkort
•Intensivkurser

Action, Drama, Thriller
med Bruce Willis,
Elisabeth Shue
Sö 15 april 18.30 15 år

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

i vår E-butik: www.nasslanderstrafikskola.com
Tfn 070-312 61 10
Vi finns på Järnvägsgatan 30, Vansbro

Action, Äventyr
med Dwayne Johnson,
Malin Åkerman
Fre 13 april 19.30

Vi hjälper dig att få energin tillbaka.
Else-Britt och Thorsten Limnell
Oberoende Herbalifedistributör

www.frukost.club
Tel: 0708 689867

Jag kapar o klyver din ved.

Snabbt o effektivt.

Holmens ved o entrp.
Tfn. 073-800 41 11

JUST ROCK!!!

21 april i Vansbro Teater

MANUSSTOPP

rampage
- Big meets
Bigger
sverigepremiär!

TRÖTT OCH HÄNGIG?

Gudstjänst. Jenny Uhr.
Sångarna.
Bön.
Symöte med Jenny Uhr.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

VANSBRO BIO

Medborgarhuset Boka biljett på: bjornbio.se
Programmet gäller
11–15 april
Death Wish
sverigepremiär!

Gör det enkelt! Boka kurser och köp produkter

Kapellgatan 5 Vansbro
Sö 15/4 10.00 Samling för samåkning till
		
Sion i Malung.
On 11/4 17.00 Änglabus.
15.00 Lägerplanering hos Lisbeth. 				 Samling vid Gladgården.
		
18.30 Målarkurs.
Ti 17/4 18.00 Bön.
Välkomna!

I samarbete med

SuperPilke

Frälsningsarmén

Inspireras hos
Tel 070-633 31 81

facebook.com/mobelverkstan
GÖR SOM ANDRA

SKOGSÄGARE
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

Ett av nordens största arkitektkontor numera lokalt i Vansbro
Järnvägsgatan 34, Vansbro
Torsdagen den 12:e april
07:30 – 09:30

Vansbrobladet/Järna-Nytt
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

Värdering
Ekonomi
Juridik

Malung/Dala-Järna
tel. 0280-59 37 83

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

Redaktionen

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.

Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner

lrfkonsult.se

JÄGARSKOLAN
JÄGARSKOLAN

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!

komplett
teori
& skytte
JÄGARSKOLAN
en
komplett
jägarexamen
en komplett jägarexamen

Plats: Sälen
30/8
Start 24 Start
oktober
Plats:
Vansbro
Plats: Sälen
Ledare:
Rikard Höglund
Start
24
oktober
Ledare:
Rikard Höglund
076-7786069 eller
www.sfr.se/dalarna
Info
& anmälan:
anmälan:
Studiefrämjandet
0247-131
35
Info
& anmälan:
Studiefrämjandet 0247-131
35 30/6
Vi
syns
på Jakt&Friluftsmässan
Lindesnäs

Tfn. 0281 20968

www.muntersbygg.se
info@muntersbygg.se

SNÖBORG MARKÄGARES BYSAMFÄLLIGHET
kallar härmed delägarna till allmänt ordinarie årssammanträde, vid Ja Järnas lokaler lördagen
den 21 april kl.15.00

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

Ärenden:
enl. reglemente
eventuell försäljning av Snöborg S:5 och S:6
övriga av delägarna väckta frågor
Välkomna! / styrelsen

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

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

TE RÖJ & PLÅT AB

.m. 31 mars 2016.
ör mer information.

Tak

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

20XX

dränering & dränkbara pumpar.
Gratis offerter

7 000 kr
076-277 41 15, teroj.se
på utvalda
värmepumpar.*

BYGG-TEKNIK

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

Kom ihåg!

KEJSARN AV

PORTUGALLIEN
Lördag 14 april
kl. 19.00

Teatern Medborgarhuset, Vansbro

Kurs startas i Nås i början av maj
Alla raser välkomna!
Kursledare: Malte

Sandström

Utbildad av Hundskolan och Barbro Börjesson

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.

Hundens
grunddressyr

Allt inom kakel, klinker, mosaik
Plattsättare med certifikat
Snabbt och prisvärt
Gratis offerter och framkörningar
Vid intresse ring 0703

60 68 85 mellan kl.17-19

Anmälan till tel. 0281-30655, 070-5676066
E-post: nasbo@telia.com

SEANS med Pernilla Mård

NÅS Fiskevårdsområde
Håller årsmöte Torsdag 26 april kl.18.00
Lokal: Sit Right, Nås.

Styrelsen

Säljes: Fin 21-växlad herrcykel
Monark Avenue nyservad, kompl.
med lyse & korg. Pris 2500:-

Tfn 073-087 91 75

Säljes: Björk/Barrved, lång.
Fritt gård. 070-321 07 02
Säljes: Ford Escort 1990, ers
mod, 11000mil, obes, två ägare
inom samma familj. Pris 2500kr.

070-453 80 28

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

Lö 21 april kl 15:00 i

Rågsvedens bystuga i Äppelbo
Dörrarna stängs 10 min före.
18 års åldersgräns, om inte i målsmans sällskap.
250 kr för icke medlemmar och 200 kr för medlemmar.
Parapsykologiska Sällskapet i Malung

ÅRSMÖTE

Härjsjövägens samfällighetsförening
kallas till årsmöte söndagen den 22 april kl.17.00
i Uppsälje bystuga.
Ärenden enligt stadgarna.
Styrelsen

VECKANS RADANNONSER

Medicinsk fotvård
Monika Munters

Bli Barnsupporter och
ge 100 kr i månaden.
barncancerfonden.se

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

Busjöns

Samfällighetsförening

Kallar till årsmöte
25 april kl. 18.30
Äppelbo Gemenskap
Dagordning enligt
stadgarna
/Styrelsen

070-678 73 87

• Värmepumpar
• Badrumsrenovering
• Tak o fasad

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 12 april

cegebyggochmark@gmail.com

Kl 14.00 Legoland Andakt, Torbjörn Axelson
Kl 18-20 Nås kyrka Samtal om kristen tro,
Torbjörn Axelson
Hör gärna av dig i förväg till Torbjörn, tel 0281-75706

Lördag 14 april

Kl 18.00 Järna kyrka Vårkonsert med Västerdala
stråkensemble och Järna kyrkokör
under ledning av Erik Nordström
och Peter Resare

0281-71733

TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

Söndag 15 april

Kl 11.00 Äppelbo kyrka Gudstjänst, Sune Ek
Kl 14.00 Söderåsen Andakt, Sune Ek

FÄRSKKAPAD VED

Tisdag 17 april

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

Kl 18.30 Järna Lillkyrka Veckomässa, Båt Lena

Onsdag 18 april

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

Kl 12.00 Järna församlingshem Sopplunch

© National Geographic Stock / Michael Nichols / WWF

Har du funderat över solidaritet,
jämställdhet Kaffe
och ett
ekologiskt
och
samvaro
Utsikten,samhälle?
onsdagar kl 10.30
i Vansbro
hållbart
Vill du
hjälpa församlingsgård
11-kaffe, torsdagar i Järna församlingshem
till att uppnå det? Om du så bara
Välkommen in, drick kaffe
är lite nyfiken
på Vänsterpartiet,
och prata bort en stund !
så välkommen på möte:
Torsdag den 12/5 kl 18
Träffa Vänstern
i Äppelbo!
i Lärcentrums
lokaler.

Varmt välkomna!
WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Bli Tigerfadder
på wwf.se/tigerfadder

En önskan att sluta dricka!

Anonyma Alkoholister
Möten Tisdagar kl 19.00
Församlingshemmet
Dala-Järna

Varför inte ringa Sveriges
största mäklare?

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

Vansbro | Vansbro
Myrgatan 14
Utgångspris 575 000 kr
Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum
Boarea 117 kvm + 52 kvm Tomt 749 kvm
Energiklass E
Visas Sön 15/4
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,
tisdag16
11april
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

Leksandsvägen
DALA-JÄRNA,
tisdag711 juli
klDALA-FLODA,
13-18 Dala-Järna
Hotell 18
(annexet)
onsdag
april
MALUNG,
onsdag
1211juli
DALA-JÄRNA,
tisdag1
juli
Stationsvägen
kl 13-17 Dala-Floda
Församlingshem
Kyrkbyvägen 17
kl
13-18
Sankt
Olof
Hotell
kl 13-18 Dala-Järna Hotell (annexet)
Moravägen
11112 juli
Stationsvägen
MALUNG,
onsdag
DALA-JÄRNA, torsdag 19 april
kl 13-18 Sankt Olof Hotell
kl 13-17 Dala-Järna
Hotell
(annexet)
Stationsvägen 1
MALUNG,
onsdag
Moravägen
1112 juli
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
ation!
legitim

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

För mer information ring 070-733 48 80

Mejla för mer info

Blir skolan
bättre om all utbildning förläggs i Vansbro?
vansbro@vansterpartiet.se
Får äldreomsorgen högre kvalité om allt äldreboende
förläggs i Vansbro?
Den 19/4 kl.18.30 kan du träffa Vänstern på Äppelbo Gemenskap
och dryfta de frågor du tycker vi ska driva i fullmäktige.

Rädda tigern

VI
VI KÖPER
KÖPER
GULD,
SILVER
& DIAMANTER
VIOCH
KÖPER
GULD
SILVER
•
smycken
• ädelstenar
•
ljusstakar
VI•OCH
KÖPER
smycken
••mynt
bestick
• medaljer
• ädelstenar
••klockor
medaljer
• bestick
• mynt
GULD
• matsilver
• utgångna sedlar
• tandguld SILVER
• klockor ••sedlar
• pokaler
• tandguld
• etcetera
• smycken
tandguld
• pokaler
• utgångna
sedlar
• mynt
• •tackor
• klockor
GULD
OCH
SILVER
• klockor
• medaljer
• bestick
mynt
(även kopparKostnadsfri värdering

VÄLKOMNA på INFORMATIONSTRÄFF
ALLA intresserade (även icke medlemmar)

Onsdag 18 april kl.15.00-17.00

På församlingsgården i Vansbro
Gällande trygghetsboende, särskilt boende etc.
Informatör Socialchef Elisabeth Hekkala
Gällande patientrådet
Informatör Verksamhetschef Ida Döl, vårdcentralen.
Anmälan senast 16 april till:
Ulla Tällberg tel. 0730 862615
Barbro Anderses tel. 0760 528045

Nyfiken
på
Autism?
www.autism.se

Den

Här
Höööga

Annonsen

Kostar
1145kr

exkl.moms

Välkommen på Färg och Forms vårsalong i
Grottan, Medborgarhuset, Vansbro!
Vernissage 15 april kl.11-13
Därefter öppet 16 april-29 april:
måndag-torsdag 17-19, lördag-söndag 11-13

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

Vansbro Köpmannaförening
i samarbete med
Svensk Handel

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

Utställare:
Christina Enfjäll - batik
Ulla M Faleij - silversmide

KATRIN TOAPAPPER 42 rullar 249:-

Konstföreningen Färg och Form kallar också till årsmöte torsdagen
den 26 april kl.19.00 i Grottan, Medborgarhuset, Vansbro
Dragning i medlemslotteriet. Vi bjuder på fika!
Kom ihåg att betala din medlemsavgift till föreningen, 80:- per år.
Ditt medlemskort är också en lott i det årliga konstlotteriet.
Stötta våra evenemang genom att bli medlem! Betala avgiften via
swishnr. 123 226 6971 alternativ bankgiro: 792-5688

TEMAT INFÖR HÖSTENS SKYMNINGSPROMENAD
DEN 4 OKTOBER ÄR HEMBYGD!

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

Vårnyheter

Skor från Saucony, Asics, Pumpa &
Under Armour.
Välkommen in & prova!

0281-101 67

70%

på kvarvarande småelsREA
BÄTTRE LJUD TILL
DIN TV!

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

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

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

Vårnyheter inkommet!

Äppelbo AIK

Kallar till årsmöte i klubbstugan, Gullängen.
Torsdagen den 26 april kl. 18.30.
Välkomna!

Ring

0281 719 88

/Styrelsen

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

för mer info
eller maila till:

info@vansbrobladet.se

Tel.0281-10095, 10490

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

VANSBROKIOSKEN
www.diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

www.diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

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

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

Tel. 0281-710 25

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

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Vi ser till att kommunen rullar!
AD Bilverkstad Äppelbo

Butiksmedarbetare Sommarvikariat 2018 till Hemköp Dala-Järna
Allmän information
Vill du ha ett serviceinriktat jobb som handlar om mat, människor och försäljning? Som Butiksmedarbetare
får du arbeta i högt tempo, både på egen hand och tillsammans med ett team. Butiken är scenen och varje
detalj en chans att göra skillnad. Är du redo att ta plats inom Hemköp Dala-Järna, där kunden alltid står i
centrum?

Bli en av oss

På Hemköp Dala-Järna är vi stolta över att vara del av en framgångsrik verksamhet som präglas av matglädje
och ett personligt kundbemötande. Våra kunder gillar vår butik och har näsa för kvalitet, något som gör vårt
arbete stimulerande och roligt. Till vår butik söker vi nu flera butiksmedarbetare inför sommaren. Tjänsterna
avser sommarvikariat på 20-38 timmar/vecka.

Det här får du göra

Som Butiksmedarbetare får du ta stort eget ansvar för att våra kunder enkelt ska kunna hitta det de söker. Du
ska se till att våra hyllor är välfyllda och att det är rent och snyggt i vår butik. Tillsammans med dina kollegor ska du ha fokus på positivt kundbemötande, försäljning och se till att vi håller högsta kvalitet. Du blir en
viktig del i kedjan mot en inspirerande butiksupplevelse.

Det här förväntar vi oss

Att du är matintresserad, tycker om att jobba med kunder och försäljning är en förutsättning för rollen. För
att trivas hos oss ska du även ha lätt för att jobba i team, vara noggrann och kvalitetsmedveten. Dessutom ska
du gilla när tempot är högt. Tillsammans med dina kollegor ska du sköta den dagliga driften av butiken. Det
innebär exempelvis att du är service- och försäljningsinriktad, men även att du har sinne för såväl detaljer
som helhet.

Mer information

Service, Reparation, Diagnostik
-Vi utför service på de flesta bilmärken!
-Vi säljer och reparerar DÄCK!
-Räntefri delbetalning via Resurs Bank/AD AutoClub
Varmt Välkommen!

Rågsveden 37 • Äppelbo
Tfn. 070-338 08 77
appelbo@adbilverkstad.se • Leif Nilsson

NÅS DÄCKTJÄNST
Försäljning—Omläggning—Skiftning—Däckhotell
Behöver du nya däck? Då har du hittat rätt!
Johansson,
0730 312682
JagPeter
erbjuder
dig full däckservice
med nyanasdacktjanst@gmail.com
däck,
omläggning och balansering! Och till ett bra pris dessutom!
Har du redan köpt egna däck hjälper jag dig gärna att montera och balansera!
F-skattsedel finns! Öppet både kvällar och helger!

Ring eller mejla för mer information!
Peter Johansson, 0730312682, nasdacktjanst@gmail.com

Alla
Bosch
torkarblad -

Kom ihåg manusstopp!
Korrektur, Fredagar kl 12.00
Färdiga annonser, Måndagar 12.00

Erbjudande!
Däckskiftning
150:-

köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

Hög tid
för
sommardäck
Välkomna till:
0281-20220
Provkör NYA Ford

Transit
Connect

25% rabatt t.o.m. 30 april

Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Andreas Friberg, butikschef, epost: andreas.friberg@
hemkop.se. Eftersom vi rekryterar löpande vill vi ha din ansökan så snart som möjligt, men senast den 22
april 2018. Åldersgräns på sökande är 18 år.

Hemköp Dala-Järna 0281-200 01
http://hemkop.se/Butiker/Hemkop-Dala-Jarna/

Öppettider
Mån-Tor 08.00-17.00
Fre 08.00-14.00
Lunch 12-13

reservdelar
och tillbehör

Dala-Järna 0281-211 20

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

Bussgodsombud:
Tar endast emot
förbetalda
försändelser

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

Tel. 070-6560396

Restauranger
i Vansbro kommun

Kungörelse
Här är det enkelt att leva!

Sommarkollo Underrättelse/Bygglovsansökan
för elever som Kontaktpersoner/kontaktMed dagens rätt blir du god glad och mätt
går ut årskursAktelo
4-6 AB ansöker omfamiljer
sökes
bygglov för uppsättning av telemaster i samband
Här
är
det
enkelt
att leva!
Vansbro kommun ordnar
för tredje
året kostVansbro
kommun
söker
kontaktpersoner,
med
utbyggnad
av mobiltelefonsystem
(3G).
nadsfritt sommarkollo med övernattning.
kontaktfamiljer och avlastningsfamiljer till barn,
0281-103 33
Masterna är dimensionerade
för att klara sametablering med flera
I år är kollot under vecka 24 (måndag till freungdomar och vuxna. För mer information
Dagens
lunchbuffé serveras
Den
1 juli införs
parkeringsövervakning
Vansbro
tätort
teleoperatörer.
dag) vid
Kämpudden
i Dala-Järna
med personal
kontakta Individ- ioch
familjeomsorgen
på televardagar kl. 11.00-14.00
Lunchbuffé, vardagar 11-14
från
fritidsgårdenhar
Tandtrollet.
fon•0281-75
045 Används
eller besök
www.vansbro.se
Kommunstyrelsen
beslutat om parkeringsöver800 kronor:
vid de
allvarligaste felpar
örtbiffar m. ugnsMed
hänsyn
till
att
kretsen
”berörda”
är
svår
att
exakt definiera sker Tor: Franska
Begränsat
antal
platser,
först
till
kvarn!
tekta grönsaker.
vakning i Vansbro tätort från 1 juli 2017, personal
keringarna, där det är förbjudet att både stanna
Skicka
intresseanmälan
till: kommunens parkePotatis o purjolöksoppa.
(enl. bestämmelserna
i 8 kap. vid
22parkering
§ Plan-påoch
från Securitas
ska fungera underrättelse
som
och parkera. Exempelvis
platserbygglagen)
mia.johansson@vansbro.se
Pannkaka, sylt & grädde.
Nya
tjänsteleverantörer
ringsvakter.
avsedda
för
personer
med
rörelsehinder,
för
eller ring 0281-750 16. genom annonsering.
Fre:
Porterstek,
gräddsås, potatis
nära ett övergångsställe eller vägkorsning, på en
Nu kan vi erbjuda ännu fler leverantörer av TV,
Syftet är att förbättra framkomligheten och öka
&
gelé.
gångbana.
internet och
i Vansbro
Fibers nät.
trafiksäkerheten. Ibland står
bilar parkerade skall
på ett placeras
Tacogratäng & chips.
Masterna
påtelefoni
följande
platser:
Sommarverksamhet
med
Läs
mer
om
de
olika
leverantörerna
på
sätt som gör att exempelvis räddningstjänst eller
Om du tycker att du fått en felaktig felparkerings
Skålö
42:3, ca 370 m öster
om sjön Rälgen
Mån:Broccolipaj & dressing.
vansbrofiber.valjtjanst.se/
ambulans har svårt att ta sig
fram i samband med
avgift så kan du ansöka om rättelse, antingen genom
Fritidsgården
Tandtrollet
Nötstek, gräddsås & potatis.
Sälen
1:1,
mellan
Opsaheden
och
Torrtjärn
Har
du
frågor
om
hur
du
beställer
tjänster
vänliutryckningar. Ett av parkeringsvakternas viktigaste
att besöka polisen som finns på plats i Medborgar
Tis:
Panerad
fisk, potatismos &
gen
kontakta
Emil
Holback
på
telefonnummer
Tandtrollet
i årattsommarlovsverksamhet
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därför
informera
allmänheten om
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48:1,
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14:8, cators200 memil.holback@vansbro.se
öster
Snöå
Herrgård
Aktiviteter kommer att ordnas
du talarom
om att
du anser
att parkeringsavgiften är
sås & potatis.
Om du felparkerar ditt fordon i centrala Vansbro
dagar och fredagar helaSveden
sommaren
utomca
vecka
Adressen
står på parkeringsboten.
7:13,
500 m felaktig.
norr om
Utanhed
Ons: Pytt i panna, ägg & rödbetor.
efter 1 juli får du en lapp på rutan som talar om att
28-31 då det är semesteruppehåll.
För mer
Pastagratäng med kassler.
om Vakern
ditt fordon står felparkerat,Bertils
samt hur1:2,
mycketcadu750 m sydost
Betala felparkeringsavgiften
även om du anser att
Täcklock
inför vårfloden
information kontakta fritidsgården Tandtrollet
måste betala i felparkeringsavgift, beroende på hur
den är felaktig. Du får tillbaka dina pengar om din
Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
via telefon: 0281-753 29.Haga 24:12, ca 500 m sydost om Flatbyn
Öppet:
Fastighetsägare
som Bestämmelserna
riskerar att drabbas
av årets
allvarlig din felparkering är:
överklagan godkänns.
om felpar
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01
Näveråsen 5:1, ca 500 vårflod
m
nordväst
om
Västerfallet
kan nufinns
hämta
på om
brandstatiokeringsavgifter
i lagtäcklock
(1976:206)
felparke
• 400 kronor: Den lindrigaste felparkeringen,
nen
i
Vansbro.
Täcklocken
placeras
över
brun�ringsavgift.
Lindesnäs
9:25,
ca
1
km
ostsydost
om
Lindesnäs
Torsdagen
denparkerat
12/4 är
i
exempelvis
förbiblioteken
länge på en tidsbegränsad
nar
i
exempelvis
källare
för
att
förhindra
att
Husmanskost - Buffé
Vansbro
och Dala-Järna Håvberget
stängda på grund
3:20, norr om
parkeringsplats.
Vid Sormaberget
frågor om parkeringsövervakningen i Vansbro
mån-fre kl 11-14
vatten
stiger
upp.
Ring
gärna
innan
hämtning
av fortbildning.
kommun,
samhällsbyggnadschef
lör-sön kl 12-15
Morn 47:1, ca 500 m öster
omkontakta
rv
i Eldforsen
av täcklock
för 64
att vara
säker på att det finns per• 600 kronor: När parkeringsförbud råder, eller
Thomas Carlsson på telefon 0281750 00, eller
sonalm
påfrån
plats,Östra
telefonnummer
25. strand
Vakerns0281-752
nordvästra
om fordonet står med Mellanvakern
något hjul utanför en1:3, ca 250
epost thomas.carlsson@vansbro.se
Läs mer om vilka åtgärder du som fastighetsmarkerad parkeringsplats.
Orsala 9:2, ca 600 m väster
omvidta
Närsjö
Menyn finns på www.dalajarnahotell.se
ägare kan
inför vårfloden på vansbro.se

Rågsveden 24:34, ca 350 m in på väg mot Finnlokåsen
vansbrokommun • vansbro.se
facebook.com/vansbrokommun •
Myrbacka 14:25, ca 250 m från Gänsens nordöstra strand

Tel 0281-20698

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.
Grekisk moussaka.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Lax med citronpotatismos
& musslor.
Mån: Färsbiffar.

Fiskgratäng.
Tis: Lunchkorv med pepparrotsås.
Pasta med kycklingsås.
Ons:Kalops.
Panerad fisk skagen.

076-918 31 59

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

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

Handlingarna finns tillgängliga mellan
! med
Disken VÄLFYLLD
02-05-16 t.o.m. 02-06-05 i:
tkött
Foajén på Medborgarhuset, Vansbro, tel. 0281-750 00 samt Biblioteken iExtra välhängt nö
a charkprodukter
Nås,
Dala-Järna
och Äppelbo
Varje gång du
väljer
Fairtrade-märkt
Nöt- Fläsk- Övrig

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

nd
Välkommen! hälsarA
bidrar du till att odlare och anställda kan
Upplysningar lämnas av:
förbättra sina
arbetsoch tel.
levnadsvillkor.
Anna
Söderhäll,
0281-752 05, Göran Borgstrand, tel. 023-136 52
Läs mer på fairtrade.se
Medborgarhuset

780 50 Vansbro
Tel: 0281-750 00
Fax: 0281-750 30
E-post:

Den som har erinringar mot ansökan ska framföra dessa skriftligt till
Tfn 070 6909422 Tfn 0281 20408
Miljö- och byggnadsnämnden, Medborgarhuset, 780 50 Vansbro
senast den 5 juni år 2002.

Denna vecka!

-hästfilé -hästbiff
-hästentrecôte

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

Vansbro butiken
Flygfältsvägen 22 780 51 Dala-Järna

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

VAL I VANSBRO KOMMUN 2018
Varför tas en rejäl turistbyrå bort och flyttas
till bibliotekets reception, där det är stängt
på helgerna, när Sveriges turistnäring årligen
omsätter över 300 miljarder.

Behöver vår lilla kommun ingen reklam
utanför kommunhuset?

till Er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår

Skinnar Erik
Karlsson

Nedläggningen av turistbyrån var tack vare att olika visit points skulle
bli mer effektivt och Visit Dalarna skulle synas mer ”online” för Vansbro.
Som inte har uppfyllts, så idag funkar det ej med denna lösning tyvärr.
För ingen har följt upp vad resultatet av detta projekt innebar, innan
man godkände.

vid hans bortgång. Ett särskilt
tack till Anki H. med personal
på avd. 3 Grön.
Viktor och Anni med familjer
Broder med familj

Behovet av fysisk turistbyrå har minskat och turistinformation kan även
lämnas på andra ställen än i kommunens reception och bibliotek.

Marknadsföring och turistservice i kommunen har monterats ned i snabb
takt och dessa frågor måste omgående upp på agendan igen.
Genomströmningen i kommunen är mycket stor och vi måste därför synas och ge service till de som stannar till och passerar.

Erik Berglund
* 31 maj 1953
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Hulån den 16 mars 2018
Ann-Marie, Per-Åke
Inga-Britt, Alf, Ann-Lis
med familjer
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Järna kyrka
Tackannons
1,kl.
49mm
fredagen den Spalt
20 april
13.00.bred, 50m
Alla som önskar närvara
hälsas varmt välkomna.
Akten avslutas i kyrkan.

En stor del av turistreklamen sker idag på nätet. Många andra kommuner
satsar på informationsplatser, som kan vara affärer, bensinstationer m.m.
där personal fått utbildning i att svara på turistfrågor. Det är billigare än
en turistbyrå och betydligt effektivare då dessa infoplatser ligger närmare
turisterna, på platser dit de ändå går. Därmed ökar servicen och tillgängligheten för turisterna.
Någon form av turistinformationspunkter bör finnas i alla kommundelar.
Vi behöver ta fram en årlig plan för insatser som främjar besöksnäringen
och ger företagen stöd i att utveckla konkurrenskraftiga upplevelseprodukter. Den huvudsakliga marknadsföringen sker i andra kanaler än i en
fysisk turistbyrå.

Vår käre Bror

Vårt varma Tack
till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av vår
MISSING PEOPLE SWEDEN
käre Far
Ovissheten är det värsta någon kan uppleva när en anhörig försvinner. En förälder, en livskamrat, en son
eller dotter är spårlöst borta och inga svar finns.
Ingvar Jonsson
Missing People Sweden, MPS, är en svensk organisation som hjälper polis och anhöriga att arrangera
skallgångar när personer är försvunna. Vår organisation växer och vi är i stort behov av stöd från det
i ljust minne bevarad
svenska näringslivet för att kunna fortsätta verksamheten. Vårt arbete har utvecklats från att vi tidigare
mest sökte efter kroppar i fall där polisen gett upp - till att det nu också innebär ett aktivt sökarbete, tillPia och Jenny
sammans med polisen, för att rädda liv.
med en
familjer
BERÖR
Ovissheten ärVÅRT
detARBETE
värsta
någon kan uppleva när en anhörig försvinner. En förälder, en livskamrat,
son

MISSING PEOPLE SWEDEN
7-8000 personer anmäls försvunna varje år

eller dotter är 2-300
spårlöst
och inga svar finns.
försvunnaborta
kräver sökinsats
20-30 hittas inte!

De flesta söker sin turistinformation via Internet, vi anser att en traditionell Turistbyrå är förlegad. Vi önskar ett större engagemang av kommunen vad det gäller att synliggöra Vansbro på Visit Dalarnas hemsida.
M har också lämnat ett förslag om ställplatser (Husbilsparkering) då det
skapar turism och sätter Vansbro på kartan.

Turistbyråverksamheten har förändrats över tid. Det är i dag viktigare med en
bra fungerade hemsida där man kan få information göra beställningar mm.
Infopints på olika ställen i kommunen är också viktiga. Som ex kan nämnas
att en stad av Malmös storlek saknar idag turistbyrå.

VI GER INTE UPP!
Missing People
Sweden, MPS, är en svensk organisation som hjälper polis och anhöriga att arrangera
MPS söker så länge det finns förutsättningar och tillräckligt många frivilliga för att söka organiserat.
Efter personer
snabba akuta insatser
fortsätter vi med helgsök
tills vi finner den vi söker!
skallgångar när
är försvunna.
Vår organisation
växer och vi är i stort behov av stöd från det
svenska näringslivet
för att
kunna
fortsätta verksamheten. Vårt arbete har utvecklats från att vi tidigare
EN ORGANISATION
I BEHOV
AV PENGAR
Material för patrullerna
mest sökte efter
kroppar
i fall där
polisen
gett upp - till att det nu också innebär ett aktivt sökarbete, till2. Material
för akutgrupperna
(fordon
m.m.)
3. Material för specialsök (sjöugglor m.m.)
sammans med
polisen, för att rädda liv.
4. Löner för sambandcentral (jourgrupp)
5. Specialutbildningar, spårning, suicide, informationstrackning m.m.

VÅRT ARBETE BERÖR
TACK
FÖR ATTförsvunna
DU ÄR MEDvarje
OCH RÄDDAR
LIV!
7-8000 personer
anmäls
år
2-300 försvunna kräver sökinsats
20-30 hittas inte!
VI GER INTE UPP!
FÖRETAGSTJÄNST - Tfn: 0200-75 17 00
MPS söker så länge det finns förutsättningar och tillräckligt många frivilliga för att söka organiserat.
Efter snabba akuta insatser fortsätter vi med helgsök tills vi finner den vi söker!
MISSING PEOPLE SWEDEN - Tfn: 031-760 90 60 - www.missingpeople.se

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

Dags för

F.d Vansbro skrotaffär

VÅRSTÄDNING!

‰ Vi har DAMMSUGARE
‰ FÖNSTERTVÄTT
Ord. pris 699:-

‰ GOLVTVÄTT
Helt fantastisk!
Kärcher

‰ ÅNGTVÄTT

Välkomna!

Från

599:-

Olika märken

Kärcher WV1

599:-

2.495:-

Kärcher

Från

1.095:-

Öppettider: Mån-fre 9-18, lör 10-14

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

