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AKTUELLA ERBJUDANDEN 18/4–22/4, 2018
VANSBRO • ÖPPET MÅN-LÖR 8-21, SÖN 9-21

5k

10k/st
SMALA POMMES

Coop. 900 g. Jfr-pris 11:11/kg.

59k/st
FÄRSKA HAMBURGARE

Siljans chark. 8x90 g. Jfr-pris 81:94/kg. Ord. pris 84:-/st.

/st

LÄSK

Coop. 1,5 liter. Välj mellan olika
sorter. Pant tillkommer.

4 FÖR

100k
GRILLKOL/GRILLBRIKETTER

Coop Änglamark. Ca 2,5 kg. Jfr-pris 10:-/kg.

Det våras för cykel!

Crescent • Marvil • Monark

rabatt)
Utnyttja miljöbidraget för elcyklar (25%

Från liten till stor
Standard • MTB • Citycyklar
Med stil o kvalitet. Delar o service

CYKEL & SPORT Vansbro

Äppelbovägen 2 Tfn 0281 10167

Västerdalarnas Friförsamling

Frälsningsarmén

Torsd 19/4 19.00 Församlingsbön.
Mån 23/4 13.30 Sångstund på Söderåsens
		
äldreboende. B. Bergström 		 Fred 20/4 17.00 Fredax.
		 19.00 Tonår.
		m.fl.
Tis 24/4 11.00-14.00 Öppen dörr. Kom in för 		 Sönd 22/4 19.00 Lovsångsgudstjänst.
			
ett enkelt fika, samtal och Tisd 24/4 19.00 Gemensam bön i Missions				
huset Nås.
			
en stund i lugn och ro.
14.30 Bibelsamtal.
Varmt välkommen till Myrbackakyrkan!
Ons 25/4 13.00 Sånger till kaffet.
14.30 Upptäckarna.
17.00 Gudstjänst mitt i veckan.
On 18/4 17.00 Änglabus.
		
Bosse Henriksson,
		
18.30 Målarkurs.
		
Hanna Smedjegård.
Sö
22/4
11.00 Gudstjänst. Jenny Uhr.
&
Välkommen! Studieverksamhet
kulturarrangemang sker i samarbete med
Må 23/4 09.00 Bön.
Ti 24/4 18.00 Symöte. Terminsavslutning.

Källartorpskyrkan

Taborförsamlingen

Kapellgatan 5 Vansbro
Alla Varmt
&
Sö 22/4 11.00 Gudstjänst Annette o Bo 		 Välkomna! Studieverksamhet
kulturarrangemang sker i samarbete med
		Mattsson.
Betel
Ti 24/4 19.00 Gemensam bön i Nås.
Tors 19/4 18.00 Stickgruppen samlas hos Siv
Välkomna!
		Larsson.
Välkomna!
Nås Missionshus
Onsd. kl. 13.30-16.00 och fred. kl 19.00-21.00
Öppet Hus/CofféHouse.
Måndag kl. 18.00 Handarbetskväll.
Tisdag kl. 19.00 Gemensam bön.
Välkomna!

VANSBRO BIO

Medborgarhuset Boka biljett på: bjornbio.se
Programmet gäller
22–25 april
Avengers:
Infinity War
sverIgepremIär!

Öppet hus

E16 Dala-Järna - Vansbro
Trafikverket bygger ny E16 mellan Vansbro och Hulån.
Syftet är att förbättra boendemiljö, trafiksäkerhet,
restid samt öka framkomligheten.
Entreprenaden har nu pågått sedan hösten 2017 och vi
bjuder in till öppet hus för att ge dig som bor i området
möjlighet att ställa frågor till Trafikverket och
entreprenören om bygget.
Kvällen inleds med en kort presentation av projektet.

Tid: Tisdag 24/4 klockan 17.30-19.00
Plats: Skamheds bystuga, Skamhed 25, Vansbro
Mer information: Åsa Bergqvist, Projektledare, 010-124
31 86

www.trafikverket.se

FISKBILEN

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

Anna-Lenas Delikatesser AB
Kommer fredagen den 20 april 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

All eventuell uppvaktning undanbedes
vänligt men bestämt
Kjell Ilar
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!

FÖRETAGARNA GÖR

SKILLNAD

Mejla
för mer info
Träffa
Vänstern
vansbro@vansterpartiet.s
på Äppelbo
Gemenskap

Varmt välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

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.

Animerat, Äventyr
Har du funderat
över solida
Speltid: 1 tim 26 min
Sö
22
april
15.00
jämställdhet
och ett ekolog
Halva priset 55 kr
- Barnpris 45 kr
Btill
hållbart samhälle? Vill
du h
Tårtgeneralen
Komedi
av Filipuppnå
Hammar,
till att
det? Om du så
Fredrik Wikingsson
med
ärMikael
litePersbrandt
nyfiken på Vänsterpa
Speltid: 1 tim 41 min
Sö
22 april
17.30
Btill
så
välkommen
på möte:
Torsdag den 12/5 k
Kom
ihåg! loka
i Lärcentrums
Action, Äventyr, Fantasy,
R Downey Jr, S Johansson
Speltid: 2 tim 35 min
On 25 april 18.30 11 år

torsdagen den 19/4 kl.18.30

Vi bjuder på fika!

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt
långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

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

BArNeNs BIODAg
mästerdetektiven
sherlock gnomes
sverIgepremIär!

DANS

Ordenshuset Nås
Sönd 22/4 kl. 16-19.30
Musik: Erik Lihms Duo

Puben stängd

På fredag den 20 april är
jag på semester, så puben
har stängt. Välkommen den
27 april! Hälsningar Erik

Järnaslöjd
Inbjuder till årsmöte

onsdag 24 april kl. 18.30
i Ja Järnas lokal
Vi bjuder på kaffe o hembakat.
Medlemmar o intresserade är
hjärtligt välkomna!

Tfn. 0281 20968

foretagarna.se/vansbro

www.muntersbygg.se
info@muntersbygg.se

I samarbete med
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

ÅRSMÖTE

erbjuder vi:
•Handledarkurs
•B-körkort
•Intensivkurser

Måndag 23 april kl.18.00 vid skidstugan, Vansbro.
Sedvanliga
årsmötesförhandlingar.
Har
du funderat
över solidaritet,
Vi
bjuder
på
kaffe
och
jämställdhet och ettsmörgåstårta.
ekologiskt
Rolf
visar
gamla
Vansbro-foton.
Välkomna!
hållbart samhälle? Vill du hjälpa
Vansbro Hembygdsförening.

Gör det enkelt! Boka kurser och köp produkter
i vår E-butik: www.nasslanderstrafikskola.com
Tfn 070-312 61 10
Vi finns på Järnvägsgatan 30, Vansbro

till att uppnå det? Om du så bara
villnyfiken
tacka för
med alla
ärVilite
påförtroendet
Vänsterpartiet,
kondoleanser
vi
fått
under
det
gågna året!
så välkommen på möte:
Torsdag den 12/5 kl 18
Träffa Vänstern
i Vansbro!
i Lärcentrums
lokaler.
Mejla för mer info

• Rörmokare
• Murare
• Snickare

070-678 73 87

cegebyggochmark@gmail.com

nterrabatt

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.

TE RÖJ & PLÅT AB

en till oss för en fri offert
alkyl.

.m. 31 mars 2016.
ör mer information.

Kommunikationerna
i Vansbro gör vården ojämnlik!
vansbro@vansterpartiet.se
Skall inte alla Vansbrobor ha samma möjlighet till vård?

Tak

20XX

dränering & dränkbara pumpar.
Gratis offerter

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

BYGG-TEKNIK

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

Trädfällning utföres till
humana priser.

Privatpersoner och företag

Tfn 070 6909422, 0281 20408

Välkommen till ÅRSMÖTE

för Snöå skogsarbetarbys intresseförening
Lö 28 april kl.11.00, vid Skogsarbetarbyn
Vi bjuder på fika!

SMÅVILTSJÄGARE

Dala-Järna Östra JVF påminner om
att det är hög tid att skicka in årets
skottlistor till föreningen
Styrelsen

Den 24/4 kl.18.30 kan du träffa Vänstern på hembygdsgården, på
udden, och dryfta denna och andra frågor du vill att Vänstern skall
driva i fullmäktige.

Den

Här
Höööga

Annonsen

Kostar
1145kr

exkl.moms

Varmt välkomna!

ÅRSMÖTE

Skramsens vägförening,
vid Nordanåkers bystuga den 25 april kl.19.00
/.
Välkomna!

MEDLEMSMÖTE
Torsdag 26 april, kl 19.00,
Församlingshemmet Dala-Järna

Kallelse: Medlemmarna i

Morbergets samfällighetsförening
kallas till ordinarie
Årsmöte onsdagen den 2/5 kl.16.00.
Plats: Myrbacka 85A, Dala-Järna
Ärenden enligt stadgarna
Styrelsen

Nu har vi tillsammans i Dalarnas Socialdemokrater fastställt
vårt gemensamma valprogram.
Du kallas därför till möte för också fastställa vårt valprogam,
hur vi vill utveckla Vansbro till det bättre för alla medborgare.

Varmt välkomna

En röst på
landsbygdspartiet
är en röst på
sunt förnuft...

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

https://landsbygdspartiet.org/vansbro

/.

Ring

0281 719 88

för mer info
eller maila till:

info@vansbrobladet.se

”Sveas son-

070-678 73 87

• Värmepumpar
• Badrumsrenovering
• Tak o fasad

en berättelse om folkhemmet”
hör författaren och debattören

cegebyggochmark@gmail.com

Lena Andersson

föreläsa om sin senaste bok

Hulåns ordenshus tisdag 24/4 kl. 19.00
Inträde 50 kr, då ingår fika.

0281-71733

Rövarkulan´s
o skräp
skatter
Dala-Järna centrum

Lokstallet, Vansbro
Fredagen den 27:e april
07:30 – 09:30

Söndag 22 april

Vansbro | Dala-Järna
Kvarnåker 36
Utgångspris 450 000 kr
Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum
Boarea 105 kvm + 3 kvm Tomt 1 080 kvm
Visas Lör 21/4 11.00-11.30
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

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 !

Modellflygtävling
i hastighetsflygning

på flygfältet i Dala-Järna

Lördag 21/4, start 10:00

Lördag 21/4 kl.10-14
Välkomna!

barncancerfonden.se

kl 10.30 Bäckaskog Andakt, Sune Ek.

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

Öppet

Bli Barnsupporter och
ge 100 kr/mån.

Fredag 20 april

kl 14.00 Järna församlingshem Kyrkans syförening.

Livesändning — Företagarnas vd Günther
Mårder intervjuar Ulf Kristersson

Varför inte ringa Sveriges
största mäklare?

kl 14.30 Bergheden Andakt, Sune Ek.

Onsdag 25 april

FÄRSKKAPAD VED

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

Torsdag 19 april

kl 11.00 Nås kyrka Gudstjänst med nattvard,
Sune Ek.
kl 16.00 Vansbro kyrka Gudstjänst med nattvard,
Båt Lena.

TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord
Blandved fr. 350:-/m³
Björkved fr. 400:-/m³
Transporter enl. ÖK

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Live från Metropolitan

Askungen av Massenet

Sagan om Askungen känner vi ju alla. Som opera av fransmannen
Jules Massenet blev den en omedelbar triumf vid premiären 1899
och följdes av 50 föreställningar i en enda svit.

Lördag 28 april kl. 19.00
Teatern Medborgarhuset, Vansbro

Bilj 270 kr vid kassan. Ungdom upp till 20 år 100:www.vansbroteater.se
Välkomna!

Vi stödjer teaterföreningen:
KulturVansbro

Det är en deltävling i svenska cupen med klasserna
Q-500 och SQ-500. Modellflygarna tävlar 3 och 3 i heat
runt en bana som är 400m lång och flyger 10 varv.
Topphastigheter på runt 250km/h.
Alla är som vanligt välkomna upp till Flygklubben!

Västerdalarnas Flygklubb

ÅRSMÖTE
Uppsälje-Nåsens Samfällighetsförening

kallar till årsmöte söndagen den 29 april kl 15.00
i Uppsälje bystuga. Ärenden enligt stadgarna.

Styrelsen

Tänk på Hulåns IF´s Minnesfond

Ring 0281-132 67

Vansbro | Nås
Nederborg 11
Utgångspris 200 000 kr
Rum 5 rum, varav 3 sovrum
Boarea 140 kvm + 75 kvm Tomt 5 320 kvm
Visas Lör 21/4 12.00-12.30
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Syns du?
Så finns
du!
Använd reflex och
annonsera i

NY och
Om-byggnationer
Renoveringar mm
Jimmy Andersson
Dala-Järna

JORDVÄRMEPLÖJNING, ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR, BUSKRÖJNING
SCHAKTARBETEN

Tfn 070 418 62 11
GOLV OCH VÅTRUM
KVALITETSSÄKRAD

VÅTRUMSINSTALLATION

070-491 06 31
dala.golvservice@gmail.com

TE RÖJ & PLÅT AB
Tak

dränering & dränkbara pumpar.
Gratis offerter

Grus•Containerhantering•Snöröjning
0281-103 78

076-277 41 15, teroj.se

070- 528 67 22

Box 53 780 51 Dala-Järna
0281-20 968 • www.muntersbygg.se
070-535 69 79 • info@muntersbygg.se

072-531 26 41 Johan • 072-531 20 41 Daniel
vdalael@gmail.com

målning • tapetsering • mattläggning
plattsättning • golvarbeten • golv- och
trappslipning • badrumsrenovering
Besök oss i vår butik i Dala-Järna
eller ring 0281-59 60 40

Bygg, Murning & Rör

BYGG • PLÅT • RÖR
Fabriksvägen 5, 780 50 Vansbro

Vansbro • Tel 070 678 73 87

Tfn 0281-59 59 50

0281-717 33
TRANSPORTER • GRÄVTJÄNSTER

L Eriksson Tfn 070 360 90 77

AV

ING !
JN
ÄL TER
S
E
R
FÖ TAP

070-34 55 666 • 0281-716 77
www.forsellsmaleri.com

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

Tel 200 05
Markus 0730-322 331 • Niclas 0730-322 332
P-A 0730-322 333

Sportsidan
DJIK

Vi ser till att kommunen rullar!

VAIK
VAIK-Ishockey stödförening

Dragning

SKIDAVSLUTNING
DALA-JÄRNA IK
Skidstugan Grötholn
Sön 22/4 kl.14.00
Fika o prisutdelningar,
serietävl. och KM
I övrigt se Facebooksidan

NÅS DÄCKTJÄNST

Månadsdragning
Månadsdragning
Mars
April
1:a nr 83		
1:a nr 170
2:a nr 47
			
2:a nr 141
3:e nr 53
3:e nr 139
4:e nr 90
4:e nr 179

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

Välkomna!

VÅREN ÄR ÄNTLIGEN HÄR
och vi står redo tillsammans med den

Förändrat
öppethållande
Från och med 23 april stängs
polisstationerna i Sälen och
Vansbro tillsvidare.

När snön smälter och tjälen går ur marken finns vi
här med personligt engagemang, där lösningar
skräddarsys efter kundens behov.

köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

25% rabatt t.o.m. 30 april

Vi erbjuder samtliga transport- och maskintjänster.

•
•
•
•
•

Den service som tidigare
utförts i Sälen och Vansbro
hänvisas i första hand till
polisstationen i Malung,
med öppettiderna:
Måndag och torsdag kl. 09.00–15.00,
lunch kl. 11.30–12.30.
För mer information besök
vår hemsida www.polisen.se
eller ring 114 14.

!

Alla
Bosch
torkarblad -

Erbjudande!
Däckskiftning
150:-

reservdelar
och tillbehör

Kranbilstransporter
Grävning och schaktning
Sandupptagning och sopning
Containeruthyrning av alla dess slag

Vi säljer grus, berg, sand, salt, bark, morän och jord

VI HJÄLPER ER GÄRNA  RING OSS FÖR RÅDGIVNING OCH BESTÄLLNING

 Vansbro 0281 - 103 78 

www.maserfrakt.se | info@maserfrakt.se

PRO DALA-JÄRNA – NÅS

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

Provkör NYA Ford

Mondeo

♪ Allt inom bilvård
♪ Stenskottslagning
♪ Matt o Möbeltvätt

Tel. 070-6560396

Hög tid
för
sommardäck
Välkomna till:

Dala-Järna 0281-211 20

0281-20220

Vi har öppet hus för alla

nyblivna pensionärer torsdagen den 26 april
mellan kl. 17-20 i PRO-lokalen på Säljevägen.
Även ni som varit pensionärer några år och är
nyfikna på PRO är välkomna.
Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta.

Styrelsen

Annonsera i Vansbrobladet?
Den här storleken på annons kostar bara

272kr!

För mer info, kontakta Vansbrobladet 0281-719 88

Nyfiken på Autism?
Välkommen till vår hemsida
www.autism.se

Restauranger
i Vansbro kommun

Kungörelse
Här är det enkelt att leva!
Varmt välkommen till

Här är
det enkelt
Vansbro
behöver att
fler leva!
Underrättelse/Bygglovsansökan

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

Kommunfullmäktiges
Aktelo AB ansöker ombostäder!
bygglov för uppsättning av telemaster i samband
Den 1 juli införs parkeringsövervakning i Vansbro tätort
sammanträde
Nu uppdaterar vi inventeringen
med utbyggnad av mobiltelefonsystem
(3G). av tomma bo-

Kommunstyrelsen
beslutat
om parkeringsöver• 800
kronor:
Används
vid de
allvarligaste
felpar
städer
som
kan vara
till salu
eller
för uthyrning.
Måndagen
den 24har
april
kl.18:00
- Pelarsalen,
0281-103 33
Masterna
ärpersonal
dimensionerade
för
attdär
klara
sametablering
med flera
vakning
i
Vansbro
tätort
från
1
juli
2017,
keringarna,
det
är
förbjudet
att
både
stanna
Medborgarhuset Vansbro
Dagens
lunchbuffé serveras
Vi gåroch
i dagarna
ut med ett vid
brev
till fastighetsfrån Securitas ska fungera teleoperatörer.
som kommunens parkeparkera. Exempelvis
parkering
på platser
vardagar
kl. 11.00-14.00
ägareavsedda
som viför
fåttpersoner
tips ommed
i inventeringen
och
Bland
annat kommer följande ärenden att
ringsvakter.
rörelsehinder, för
är även
intresserade
av svår
fler.
Får
du
inget definiera
brev
behandlas:
Med hänsyn till att kretsen
”berörda”
är
att
exakt
sker Tor: Raggmunk, stekt fläsk &
nära
ett övergångsställe
eller
vägkorsning,
på en
Syftet är att förbättra framkomligheten och öka
under
vecka
16,
men
har
en
fastighet
eller
ett
gångbana.
underrättelse
i 8 kap. 22 § Plan- och bygglagen) lingonsylt.
-trafiksäkerheten.
Utmärkelse förIbland
framstående
står
bilar insatser
parkeradeinom
på(enl.
ett bestämmelserna
hus/lägenhet att sälja/hyra ut får du gärna
Morotsoppa.
idrotten
sätt
som gör att exempelvisgenom
räddningstjänst
eller
Om du tycker
annonsering.
kontakta
oss! att du fått en felaktig felparkerings
Päronkaka & grädde.
-ambulans
Plan för har
avfallsförebyggande
hållbar
svårt att ta sig fram och
i samband
med
avgift så kan du ansöka om rättelse, antingen genom
Fre:
Kycklingfilé,
dragonsås &
Hör
av dig polisen
till Åsasom
Larsson
e-post:
avfallshantering
utryckningar.
Ett av(Avfallsplan)
parkeringsvakternas
viktigaste
att besöka
finns på
påplatser:
plats
i Medborgar
ris/potatis.
Masterna
skall
placeras
på
följande
info@fonsterbacken.se
alternativt
-uppdrag
Investering
i invallning
av Vansbro
blir därför
att informera
allmänheten om
huset i Vansbro på måndagar
klockan 9.00–15.00
Korv stroganoff & ris.
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dagar
före står
sammanträdet.
ditt fordon
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Vid frågor om parkeringsövervakningen i Vansbro
ävenparkeringsplats.
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där
du
också
hittar
våra
övriga
lediga
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vansbrokommun
facebook.com/vansbrokommun
• vansbro.sestrand
• Vakerns
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Lunchbuffé, vardagar 11-14
Meny finns på Facebook
”Restaurangside”

Tfn. 0281 10035

BROGRILLEN
GRILLKÖK & PIZZERIA

Sågvägen 1 Tfn 0281-71354
Sommaröppet varje dag 11-22

Norra Allégatan 23

Öppet:Sön-Tor 11.00-20.00
Fre-Lör 11.00-21.00
Lunchbuffé vardagar 11.00-14.00
Söndagsbuffé 12.00-16.00
Meny finns på FB-Sida

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

mulera sig på
Handlingarna finns tillgängliga mellan den här tiden.
Inte utan att
02-05-16 t.o.m. 02-06-05 i:
man blir lite
Foajén på Medborgarhuset, Vansbro, tel. 0281-750
00 samt Biblioteken i
avundsjuk.

Tor: Raggmunk, stekt fläsk &
lingonsylt.
Lasagne.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Stekt strömming, dillsmör,
lingon & potatismos.
Mån: Schnitzel med kryddsmör.

Fiskgratäng.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Currykyckling med ris &
färska grönsaker.
Ons:Sjömansbiff, inlagd gurka.
Pasta med kycklingsås.

076-918 31 59

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

Tel 0281-20698

0281-109 55

Se oss på Facebook!

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

MANUSSTOPP

Nås, Dala-Järna och Äppelbo

Upplysningar lämnas av:
Kom ihåg att lämna era manus i tid
Anna Söderhäll, tel. 0281-752 05, Göran Borgstrand, tel. 023-136 52 Om korrektur önskas, inlämning senast FREDAG kl. 12.00
Medborgarhuset
Den som har erinringar mot ansökan ska framföra dessa skriftligt
780 50 Vansbro
Klipp 00
från Vansbrobladet
nr.16 den 27 april
1961
Miljö- och byggnadsnämnden,
Medborgarhuset,
780 50 Vansbro
Tel: 0281-750
Fax: 0281-750 30 senast den 5 juni år 2002.
E-post:

Färdiga annonser lämnas före MÅNDAG kl. 12.00

till

Redaktionen

Björbo ishall

Hittade ett mycket intressant inlägg av
Christer Gruhs från Björbo. Han skriver
om de fantastiska Björbobornas otroliga, men fruktlösa 70-talskamp för att få
konstfrusen hockeybana och därefter, i
inledningen av 80-talet, fighten för att
skapa en ishall utan konstis. Sommaren
1982 är varm och underbar, men den
hindrar inte 50-talet anställda vid Björbo
snickeri och andra företag i Björbo att
offra semestern för att hugga vindfällen
och annan skog på kyrkans mark söder
om Björbo.
Träden fraktas av lokala åkeriföretag till
Flosjöns sågverk, där andra anställda
offrar semesterledigheten för att skapa
bräder av skogens leverans. Virket fraktas till Björbo och läggs upp i väntan på
det som ska bli Björbo ishall.
Parallellt med detta praktiska arbete har
den politiska processen möjliggjort att
det fanns pengar att bygga en ishall,
men utan konstis. Samma dag som industrisemestern avslutades inleddes det
osannolika bygget av ishallen. Hundratals
kvinnor, män och ungdomar av olika kön
samlades för att bygga en ishall, vars
fundament ett företag i Mockfjärd (Bröderna Fredriksson), bistod med.

Kväll efter kväll, lördag och söndag, hördes hammarslagen från ishallsbygget. En
orienteringstävling (nationell) i terrängen
norr om byn Holan var på väg att avbrytas
en lördagseftermiddag sedan arrangörerna
stördes så intensivt av hammarslagen att
deras högtalaranläggning inte förmådde
överrösta budskapen till publik och tävlande…
Den 30 december 1982 kom landshövding
Ingvar Gullnäs till Björbo för att inviga
ishallen. Det blev en fest utan like, tack
och lov dokumenterad av framlidne Harry Gustafssons videofilmer. Anledningen
till att vi skriver om Björbo ishall nu när
vårsolen skiner och det börjar bli dags
för fotbollssäsongen är allt som skrivs om
framgångarna för Fredrik Händemark och
Olle Liss och deras anknytning till Björbo
och Björbo IF. Inte minst det faktum om
att båda, vid samma tidpunkt, har tagits
ut för att representera Sverige i en landskamp.

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

Ruth Pettersson
vid hennes bortgång.
Ett särskilt tack till personalen
på Söderåsen avd. Gul 2
för god vård och omsorg.
Karin och Eva med familjer

Vår älskade

Vår allra käraste

Agnes Matts

Ingrid Lekare

* 4 maj 1925
har stilla insomnat
Vansbro den 6 april 2018

* 9 november 1935
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Vansbro den 15 april 2018

Barbro och Tryggve
Mikael, Niklas, Elin
Siv
Björn och Patrik
Bill
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner

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

Margit Gärds
vid hennes bortgång.
Ett särskilt tack till personalen
på Bäckaskog avd. 2 för
god vård och omsorg.
Bosse och Annika
Klara

Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vansbro kyrka
fredagen den 27 april kl. 10.00.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i Församlingsgården. Svar om deltagande
till Begr.byrån Brandser
tel. 0281-14036 eller
info@brandser.se
senast måndagen den 23 april.

Kerstin och Hans
Johannes
Rut
Sylvi med familj
Övrig släkt och vänner

Sorgen är det pris
som vi måste betala
om vi vill ha närhet,
gemenskap, sammanhang
och kärlek. Det gör ont
när det som var så viktigt
inte längre finns tätt intill oss.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vansbro kyrka
fredagen den 27 april
i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Hjärnfonden
tel. 020-523 523 eller
Vansbro Demensförening
tel. 073-039 42 72.

Ganska otroligt att ”den lilla byn Björbo i
Dalarna levererat två landslagsspelare vid
samma matchtillfälle”.
Vid byggandet av Björbo ishall var varken
Fredrik eller Olle födda! Men väl deras föräldrar, mor och farföräldrar som på olika
sätt medverkat till framgången för att de
båda Björbosönernas skulle få klä sig i gult
och blått – för Sverige!
Visst är det en framgångssaga som är väl
värd att uppmärksamma. Text Christer Gruhs o NG

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

Besök vår hemsida

vansbrobladet.se

www.diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

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

Leif Söderblom
vid hans bortgång.
MAMMA
Syskon med familjer

VAL I VANSBRO KOMMUN 2018
1.Skulle ditt parti rösta för ett tiggeriförbud i Vansbro kommun?
2.Om någon byggnad i kommunen görs om till moské, skulle ditt parti godkänna att
det görs böneutrop med förkunnande av t.ex islam?
3.Friskolor i kommunen?
4.Privatisering av äldrevård/ hemtjänst?
5.Privatisering av badhuset/simhall/gym?
Placera ditt parti på en vänster-höger skala. Vänster =1 och längst till höger =10
Ditt parti måste regera tillsammans med ETT annat parti, vilket?
1. ja 2.nej 3.nej, vill ha statlig skola 4.ja, men med begränsade vinster
5.nej badhus, ja gym
Ditt parti måste regera tillsammans med ETT annat parti, vilket?
Vi är oberoende höger/vänstermässigt, vi samstyr med det parti som
blidkar våra frågor mest.
Kristdemokraterna säger nej till tiggeriförbud och böneutrop, ja till friskolor
och äldreomsorg på entreprenad och är öppen för olika driftformer i simhall och gym. 7 för mig på vänster-högerskala. Vi samarbetar med övriga
tre allianspartierna, måste jag nämna ETT säger jag M.
Nej till tiggeri, moské och böneutrop. Ja till friskolor. Vård och skolor ska
helst förstatligas, men möjlighet till privatisering ska alltid finnas. Nej till
privatisering av badhuset. Samarbetsparti har vi inte beslutat om ännu.
Oss kan man lita på. V-högerskala 4-8.
1. Ett förbud skulle i så fall gälla all insamling av pengar. Nationellt behöver gemensamma krafttag så att alla EU-länder tar ansvar för sina medborgare. EU´s
socialfonder bör stötta hjälporganisationer på plats. 2. Vi skulle inte tillåta några
allmänna utrop. 3. Vi tycker att Olympica skolan gör ett gott jobb, vi tror att konkurrens och valmöjlighet är bra. 4. Vi verkar för fortsatt entreprenaddrift i Äppelbo. Nöjda brukare och anhöriga är viktigast. 5. En långsikt hållbar och kostnadseffektiv verksamhet med god tillgänglighet för allmänheten är vårt fokus.

1. Nej 2. Nej 3. Ja, med undantag från religösa friskolor 4. Ja
5. Nej, risken finns att avgifterna skenar och att det därmed blir en
klassfråga vem som har råd att besöka simhall/gym
6 på skalan vänster /höger
Kristdemokraterna
1. Ja 2. Nej 3. Ja 4. Ja 5. Nej till privatisering, Ja till entreprenad
Svar: 8-9
Vi kan inte tänka oss bara ett parti på kommunal nivå så vårt svar blir
Alliansen.
1. Nej, men ingen kommunal fråga. 2. Tar ställning den dagen det blir
aktuellt. 3. Nej 4. Nej 5. Nej.
Svar: 5
Centerpartiet

JUST ROCK!!!
Lördag 21 april 15.00 och 18.00
Vansbro Teater
100:- entré (barn under 7 gratis) Boka biljetter på
biblioteket 0281-750 50 och betala kontant eller med
swish vid konserttillfället.
Just be there!!

