ANNONSBLAD FÖR ÄPPELBO - VANSBRO - JÄRNA - NÅS - BJÖRBO - SAMT UTLÄMNINGSSTÄLLE I FREDRIKSBERG

ÅRG. 65 NR. 30 V. 31							

VÄLKOMNA!
till
Tfn. 010-471 95 70

ONSDAG 01 AUGUSTI 2018

�om o�h g�r e� hopp med
oss under ﬂygfesten!

Boka på
���.����all.nu eller sök upp oss på
ﬂygfesten i vårat tält!
2-spaltsannons i färg 47mm = 629kr exkl.moms (787kr inkl.moms)

Däckteam Dala-Järna
Västerdala Däck & Service AB
Propellervägen 13

0281-130 90

Mån-Fre 07.00-17.00

Här är det enkelt att leva!

0281-71733

TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

Vecka 32 och 33 har Vansbro simhall
och gym följande öppettider:
Måndag 12.00-20.00
Tisdag 06.00-20.00
Onsdag 06.00-20.00
Torsdag Stängt
Fredag Pensionärer 09.00-12.00, Allmänhet 12.00-20.00,
Vuxensim 18.30-20.00
Lördag 07.00-15.00
Söndag 07.00-15.00
Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se

Välkomna på LOPPIS
Runt stationsområdet i Nås.
Lördag och söndag 4-5 aug. kl.11-17

Däck
till de
flesta fordon

SALTVIKSLOPPIS

Välkomna till:

Då var det dax igen för en loppisrunda i Saltvik!
Lördag den 4:e augusti.
Mellan kl. 10-16 håller flera gårdar öppet för loppis.
Passa på att fynda och ha en trevlig stund!
Följ skyltarna så hittar ni!
Kontant betalning och swish i de flesta gårdar.

0281-20220

Provkör NYA Ford

Transit
Connect

-ligt VÄLKOMNA till Saltvik!

SÄLPOFFEN INSTÄLLD!

Dala-Järna 0281-211 20

Jaktstigen Sälpoffen som var tänkt att arrangeras
lördagen den 4:e augusti för jägare inom Äppelbo
socken, ställs in pga de rådande omständigheterna
med extrem torka och den höga brandrisken.

TE RÖJ & PLÅT AB

Vi får göra ett nytt försök 2019

Övriga byggnationer, stora som
små. Gratis offerter

Mvh Arrangörerna

Tak

076-277 41 15, teroj.se

Kräftfiske i Äppelbo
Äntligen är det dags för Äppelbobor och markägare för provfiske av kräftor under ett
dygn, 17 augusti kl.17.00-18 augusti kl.17.00
Villkor för att få fiska är ett årskort i FVOF som berättigar till 8 burar vilka ska vara väl
märkta med namn på ägaren. Vi får fiska kräftor som överstiger ett minimått på 9 cm.
Vi vill att ni rapporterar fångsten via sms till Bo Enström 070-5858627
alt. Lars Johansson 070-3580096.
Allt vatten i Äppelbo FVOF är tillåtna för provfiske.
Äppelbo FVOF har swish nr. 123-2958981 för betalning av fiskekort eller Bytjärn och våra
naturcampingplatser se anslag på stället.
I Bytjärn, Torsktjärn och Igeltjärn är fisk utsatt, nästa isättning sker under hösten.

Styrelsen för Äppelbo Fiskevårdsområdesförening (FVOF)

Vi finns i Dala Järna!
PROFFS(även
PÅ HUNDVÅRD!
katter)

Allt i bröd
Tårtor
Smörgåstårta
mm

HUNDTRIMMET

i NORET DALA-JÄRNA
Tidsbokning 070-508 52 82
Helena Dufbäck Dipl Hundfrisör med 12 års erfarenhet

SOMMAR-REA

Charken öppen:

Tor och fre
12-18

nväntar svar på ifall loggorna behöver
Närproducerat
nväntar
svar
på
ifall
loggorna
behöver
Toppkvalitétskött
ara medeller
070- inte
6909422
Hjärtligt välkomna!
ara medeller
inte
0281 - 204 08

Öppet
Tis 10-15
ons-tor 10-18
fre-lör 10-15

Sommarbutik vid Snöå Bruk Hjärtligt välkomna!

Butiken
med kvalitetsprodukter
Butiken med kvalitetsprodukter
Butiken
med
kvalitetsprodukter
inom
färg,
golv,
tapeter
kakel
inom färg,
golv,
tapeter
kakel
& &
inom
färg,
golv,
tapeter
kakel
&
klinkers
–
allt
under
samma
klinkers - allt under samma tak! tak!
klinkers – allt under samma tak!

Färg, Golv & Inredning, DALA-JÄRNA
Tel: 0281-59
60 40
Färg,
Golv & Inredning,
DALA-JÄRNA
Öppet:
Vard 10–18,
Tel: 0281-59
60 40lör 10–13
Öppet: Vard 10–18, lör 10–13

MTB-Cyklar från

Vitvaror - Tv - Datorer - Mobiltelefoner

0281B- 200
C 05
&

Måndag - Fredag 10.00 - 18.00, lunch 12.00 - 13.30. Lördag 10.00–13.00

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Beställ riktigt god smörgåstårta
hos oss! 50:-/biten
Hemköp Dala-Järna 0281-200 01 • hemkop.se/Butiker/Hemkop-Dala-Jarna

Salong

B C & Co.
Brandser
&
Salong
Dala-Järnas nya frisörsalong
öppnar Mån 6/3.
Brandser
& 20/2.
Co.
Boka tid fr.o.m Mån

Boka på tel: 0281-14000
Online:
www.brandserco.se
Dala-Järnas nya frisörsalong
öppnar
Mån 6/3.
Boka önskar
tid fr.o.m
Mån Stina!
20/2.
Välkommen
Stina
& Helena!
Välkommen
önskar

Boka på tel: 0281-14000

Online: www.brandserco.se

Välkommen önskar Stina!

Förmedlar och värderar
jord- och skogsfastigheter
070-295 73 03

SOMMARREA

50% Rabatt
Myrbacka - Dala-Järna - 0281 200 07
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Saljgardgris_sigil_ec.bmp
Saljgardredov_sigil_ ec.bmp
Saljgardskog_sigil_ec.bmp

Gråa-loggor (eps-loggorna är vektoriserade)
I samarbete
med Järna köpmannaförening

Saljgard_gris_gra.eps
Saljgard_redov_gra.eps
Saljgard_skog_gra.eps

Måndag-fredag:
Saljgard_gris_gra.tif

10:00 - 18:00

Saljgard_redov_gra.tif
Saljgard_skog_gra.tif

Lördag:

Granska

Saljgard_gris_gra.jpg
Saljgard_gris_gra.bmp
Korrektur från Vansbrobladet
AB.
Saljgard_redov_gra.jpg
Saljgard_redov_gra.bmp
Saljgard_skog_gra.jpg
Saljgard_skog_gra.bmp
och
återkom med godkännande/Ändringar

10:00 - 15:00
via:

0281-210 05

robladet@telia.com100%
ellersvart
Telefon:
0281 - 719
88 Senast
(eps-loggorna
är vektoriserade)

Intresseföreningen
Saljgardgris_sigil_gra.eps
Saljgardgris_sigil_gra.tif
Saljgardredov_sigil_gra.eps Saljgardredov_sigil_gra.tif
Saljgardskog_sigil_gra.eps Saljgardskog_sigil_gra.tif
Saljgardgris_sigil_gra.jpg
Saljgardredov_sigil_gra.jpg
Saljgardskog_sigil_gra.jpg

Saljgardgris_sigil_gra.bmp

Saljgardredov_sigil_ gra.bmp
jajarna@telia.com
www.dala-jarna.se
Saljgardskog_sigil_gra.bmp

Ditt serviceorgan i Dala-Järna
Måndag Klockan
12.00

Öppet alla dagar

Batterier för de flesta fordon
Startmotorer, generatorer, m.m.
Saljgard_gris_gra.eps
Saljgard_redov_gra.eps
Saljgard_skog_gra.eps

Saljgard_gris_gra.tif
Saljgard_redov_gra.tif
Saljgard_skog_gra.tif

070-245 90 84

Saljgard_gris_gra.jpg
Saljgard_redov_gra.jpg
Saljgard_skog_gra.jpg

Skålö
Tfn 070 621 92 09

Saljgard_gris_gra.bmp
Saljgard_redov_gra.bmp
Saljgard_skog_gra.bmp

Ull och
skinnprodukter mm.
Hantverk.

Öppettider:
Ons - fre 10 - 18
Välkomna!
Stängt 22-24 aug

Öppettider
mån-fre 10-18, lunchstängt 12-13.30
lördagar 10-13.
Trevlig sommar!

Dala-Järna Tfn 0281 21188

- Revision
- Skatterådgivning
- Bokföring
- Deklarationer
- Bokslut
- Årsredovisningar
Robin Lindkvist
www.anroli.se
Auktoriserad revisor
facebook.com/anrolirevision
070-324 94 26
Myrbacka 85A (Mitt i city)

Ryggåsstugan
Öppettider:
ons-lör 11-22
sön-tis 14-22
070-261 66 93
ryggasstugan.com

EKOLOGISK FÄRSKPOTATIS
SÄLJES
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Saljgardredov_sigil_gra.eps Saljgardredov_sigil_gra.tif
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Lizzie 070-378 85Saljgardgris_sigil_gra.bmp
75 • Henrik 073-277 16 90
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Saljgardredov_sigil_ gra.bmp
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Persienner & reparationer
Gasol & tillbehör • Markiser & vävbyten
Myrbacka 92, Dala-Järna

0281- 206 89, 070- 691 83 80

Dala-Järna
DÄCK - FÄLGAR - BILREPARATIONER

Mån-fre 07.00-17.00
0281 - 130 90

UTFÖRSÄLJNING
KLÄDER
PRYLAR

1000-tals mode- och
fritidsplagg

10.000-tals prylar t.ex
hushållsartiklar,
verktyg, kontor,
hygien mm

BORTVRÄKES!
Pris ex:

WCT-byxa 90:-

ALLT 10:-/st

VANSBRO KULTURHUS/FOLKETS HUS

Torsdag 2 aug kl.10-18
Fredag 3 aug kl.10-18
Lördag 4 aug kl.10-15

Tfn info: SDS Import, Stefan 0703 416747
Skylift uthyres

ALMS
M
E
N
R
O
T
OND
BILREK

Arbetshöjd 11 meter, besiktad
MMA i Västerdalarna AB
Micke 076-016 70 54

♪ Allt inom bilvård
♪ Stenskottslagning
♪ Matt o Möbeltvätt

TRADITIONELL GÅRDSMARKNAD

Ilargårdarna, Uppsälje lörd. 4/8 kl. 10-17 (Skyltat från vägen)
Gammalt/nytt, second hand, loppis, servering,
rökt fisk, enbärsdricka, sockervadd mm.

Tel. 070-6560396

NYHET

i Järnabutiken

mburgare.
Egentillverkade ha

100% nötkött

al

nders med person

Välkommen! hälsarA

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

Beställ nötköttslåda på
minst 20 kg
Du får 3 kg nötfärs
på köpet

Beställningsvara, gäller hela augusti

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

Vansbro butiken
Tfn 070 6909422 Tfn 0281 20408

Flygfältsvägen 22 780 51 Dala-Järna

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

Vi söker en

Fordonstekniker
Tjänstebeskrivning:
Tjänsten är på heltid och innebär att serva och reparera personbilar och transportbilar,
i huvudsak Ford men även andra märken.

Kvalifikationer:
Du ska vara social och serviceinriktad, vara självgående och ha ett bra ordningssinne.
Du ska ha fordonsteknisk utbildning.
Du ska ha goda kunskaper i engelska.
Du ska behärska det svenska språket i tal och skrift.
Du ska ha datorvana samt körkort B.
Du bör ha erfarenhet av arbete som fordonstekniker.
Det är meriterande om du har AC-behörighet, erfarenhet av plåt- eller glasarbete eller liknande.

För frågor och info kontakta P-O Andersson, 0281-21120 fr.o.m. 6/8
Din ansökan vill vi ha senast 26:e augusti via e-post till: p-o@hja.se
OBS. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

Dags för byte av vattenmätare
Under augusti kommer vi att påbörja vattenmätarbyten i
permanentbostäder i Nås, Vansbro. Detta gäller mätare som
är 9 år och äldre. Även fritidshus med mätare som är 9 år
och äldre är aktuella för byte i hela Vansbro. Tidsbokningsbrev kommer att skickas till berörda kunder.
För att byte ska kunna ske behöver mätarplats/konsol vara
godkänd. Besök dalavattenavfall.se alternativt se tidigare
utskickat informationsbrev för att avgöra om er mätarplats/
konsol är godkänd.
Ni som saknar godkänd mätarplats/konsol, kontakta snarast
en VVS-firma för åtgärd.

020–200 210 | dalavattenavfall.se

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 2 augusti

kl 14.00 Legoland Andakt, Sune Ek
kl 19.00 Vansbro kyrka Musik i sommarkväll
”Melodier vi minns – och inte minns” med
Gunnar Hedin och Alf Bergqvist. Båt Lena.

Söndag 6 augusti

kl 11.00 Nås Kyrka Gudstjänst, Sune Ek
kl 14.00 Söderåsen Andakt, Karin Pers
kl 14.00 Fäbodgudstjänst i Brudskogen med kyrk
kaffe, Sune Ek. I samarbete med Hembygds
föreningen. Promenad till Brudskogen utgår
från Enrotsvägen kl 10.00.

Kom och sjung
i våra körer!
Gillar du att sjunga ?

Då är detta något för dig då vi till hösten startar flera nya körer för barn och ungdomar i församlingen.
Vi kommer att träffas en gång i veckan, med start i
september, i olika åldersgrupper, på olika platser och
på olika dagar.
Åk 1-3 Vansbro och Järna
Åk 4-6 Vansbro och Järna
Åk 7 och uppåt Ungdomskör i Vansbro
Jag som kommer att leda körerna heter Ann-Christine Resare och är nyanställd kyrkomusiker från och
med hösten.
Några av er känner mig sedan tidigare då jag vikarierat i församlingen.
Återkommer med exakta tider i slutet av augusti.
Frågor eller önskemål ? Kontakta mig!
anki.resare@svenskakyrkan.se

Gör er beredda för till hösten
sätter vi fart !
Fortsatt trevlig sommar !/ Ann-Christine Resare

Järna med Nås och Äppelbo församling

!
OBS par
os
r
u
v
Ri

Finns många konstiga växter i vår
natur, är det någon av er som känner igen dessa?
Erkänner att det här är bilder från
Björbo, där konstrundan pågår för
fullt.
Väl värt ett besök även i år och det
kostar faktiskt ingenting.

SEMESTER

Nog är det allt bra skönt med en
riktig semester. Särskilt denna
sommar med sol och värme nästan i överflöd. Det enda man orkar
med är att slänga sig i närmaste
vattendrag och svalka av sig.
Tror att folk uppskattar semestern på lite olika sätt, minns från
min ungdom när jag arbetade på
Plåtmekano i Vansbro. När man
stämplade ut en minut efter fyra
visste man många gånger inte vilket väder det var ute. Minns också
att den sista veckan innan semestern var nog den absolut längsta i
hela mitt liv.
Nu är det andra tider, men har i
alla fall haft två veckor, lite lättare
är det att gå tillbaka till jobbet nu,
när man har som jag fortfarande
tycker världens roligaste arbete.

Nu är det faktiskt som så att vi ska
ha en semesterdag till. Det blir på

fredag den 3 augusti vilket
innebär att redaktionen är
stängd.
Därför får ni annonsörer några
extra dagar på er för inlämning av
annonser.
Skicka gärna så snart som möjligt
men absolut

senast på måndag kl.12.00.
Text o bild NG

• Rörmokare
• Murare
• Snickare

cegebyggochmark@gmail.com

Vi utbildar inom:
• Arbete på väg • Fallskydd
• Terränghjuling • Grävmaskin
en har sänkt ROT-avdraget.
lugn. Vi kompenserar
dig med
• Hjullastare
• Truck
rabatt, så att du kan njuta av
lar en ny IVT-värmepump
ger.
• Liftutbildning
• Travers
pel mer och billigare varmvatten.
• Fordonsmonterad kran
en till oss för en fri offert
• Teleskoplastare
alkyl.
o.m. 31 mars 2016.• ESA-14/ESA-röj/EBR
för mer information.
• Motorsåg/röjsåg

nterrabatt

20XX

Kontakta
7 000oss
kr för mer info!
på utvalda
0281200
50
värmepumpar.* • info@samu.se
www.samu.se

BYGG-TEKNIK

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

ALMS
M
E
N
R
TO
OND
BILREK

SÅGENDAGEN 2018 08 04
Teknik, Fordon, Knallar, Yxkastning, Servering
för mer info: www.teknokult.se & Facebook
HIF

♪ Allt inom bilvård
♪ Stenskottslagning
♪ Matt o Möbeltvätt

Tel. 070-6560396

Fotboll
Herrar div.6 Norra

Söndag 5 augusti kl.11.00
Hulåns IF - IFK Rättvik fk A
Matchsponsorer:

Hulåns IF-Fotbollssektionen

VANSBRO BIO

Medborgarhuset Boka biljett på: bjornbio.se
Program 5+8 aug
Hotell
Transylvanien 3:
En Monstersemester

Mamma Mia!
Here We Go Again

Musikal. 2 tim 5 min
On 8 aug 19.00
Btill

Animerat, Komedi, Familj Mission: Impossible
av Genndy Tartakovsky – Fallout
Speltid: 1 tim 37 min
svErIGEprEMIär!
Sv tal, otextad
Action. 2 tim 27 min
Sö 5 aug 17.00
7 år Sö 5 aug 19.30
15 år

Familjedag vid skjutbanan i Nås
Lördagen den 19 aug klockan 10,00 – 14,00
Prova skytte med kula eller lerduveskytte
Luftgevär mot ballonger för de minsta
Servering kolbullar, kaffe, saft och korv
Du kan även prova skyttesimulatorn
Välkommen

Nåsjägarna årsmöte
Lördagen Den 19 augusti kl 16,00 I
föreningens lokal i Bygdegården

Luftvärmepumpar !
Värstingen: Gree Amber 35
inkl.install SEK 18 985 ROT
Unik: 2-stegs kompressor, värme 7,2kw,
kyla 5,0kw, Scop 5,1, A+++, Wifi-styrt,
kapacitet vid -25 utetemp. 3,9kw !!!
Cert.install / aukt. återf. / 5 års garanti

www.esvelt.se / 0733-251567

FÄRSKKAPAD VED

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

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

Restauranger
i Vansbro kommun

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

0281-103 33

Semesterstängt 16/7 - 29/7
Välkomna tillbaka 30 juli!

Trevlig sommar!

Norra Allégatan 23
Öppet Alla dagar 11.00-21.00.

Lunchbuffé Tisdag-Fredag 11.00-14.00

Meny finns på FB-sida
Tel: 0281-100 45

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

Tfn. 0281 10035

BROGRILLEN

0281-109 55

Lunch som vanligt
Se oss på Facebook!

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

GRILLKÖK & PIZZERIA

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

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se
Tel 0281-20698

Natt vid Nåsen
Vallvisor Lockrop Kulning Kohorn
Näverlur och Spilopipa
Torsdagen den 2 augusti 22.00
Upplev fäbodarnas musik!
Kaffe med dopp
Serveringen öppen från 21.15
Följ skyltningen från Nås Kyrka!
Medverkande:
Karin Blom (kulning)
Joel Bremer (Þol)
Anders Hallpers (horn)
Agneta Stolpe (kulning, sång)
Bengt Enström berättar om livet på
fäbodarna
Frivilligt inträde
Kollekt på 50 kronor rekommenderas
Arrangör:
Nås Hembygdsförening
Föreningen Tobaksspinnarstämman

VECKANS RADANNONSER
VÄLKOMNA till Lindesnäs Herrgård
Onsdag 8 augusti kl.13.00
Kaffe och valfri smörgås sedan en guidad tur
i Bruksmuseet.
Anmälan senast 6 augusti till
Ulla Tällberg tfn. 0730 862615 eller
Barbro Anderses Tfn. 0760 528045

Välkommen till Skålö Jvf:s höstmöte!
Datum: 3 augusti kl.19.00
Plats: Skålö bystuga

Styrelsen

Allsång på Lisskvarngården
Onsdagen 1 augusti, kl.18.30
med Hasse och Putte Ström.
Vid regn inomhus. Servering

Sökes: Har någon sett våran
svarta katt ”Sotis”? Borta sedan
midsommar i Uppsälje.

Gunilla 073-043 71 70

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
för bara

20kr

/raden!
Du vet väl att du även kan
lämna in dina radannonser
hos:

Välkomna !

Nås Hembygdsförening

Nås Östra Jaktvårdsförening

Kallar till ÄLGMÖTE.
Tid: Söndagen den 26:e augusti, kl. 11.00
Plats: Avliden.
Med vänliga hälsningar / Styrelsen

Järna fotoklubb

Fikaträff Ryggåstugan
Snöån 6 aug kl.18:30
Föranmälan till Bosse senast
4 aug Tfn. 070-66 25 245

TACK! till Västerdala Flygklubb, Vansbro brandkår

och privata som hjälpte oss att släcka skogsbranden vid Flögsjön
Tommy E

FÄBODVANDRING VID KLÄBERGET
Söndag 5 aug. tillsammans med Gagnefs NF

under ledning av Pelle Florell och Bengt Ehnström
samling vid Nås kyrka kl 9.00. Medtag matsäck.

VÄLKOMNA!

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

Nås Missionshus

Onsdagar 1, 8, 15, 22, 29 augusti kl 13.30-16.00
Öppet Hus/ CofféHouse för alla.
Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

KÄMPUDDEN
v.31
tor 2/8 17.00-21.30 Öppen gård med Afternoon
			 tea, servering av nybakade sco			 nes med tillbehör.
fre 3/8 10.00-11.30 Sommarkul för alla barn i
			 vuxens sällskap; gemenskap, lek
			 och fika.
fre 3/8 20.00 Konsert med Benesser.
lör 4/8 18.30 Trivselkväll med servering av sill
		
och tyta, sång och musik ”Vi
		
fyra”Apell Göran Andreasson
sön 5/8 10.00 Avslutningsgudstjänst med Göran
		
Andreasson, sång av Anders
		
och Emmelie Palm, Samuel och
		
Ruth Johansson
v.32
må 6/8 19.00 		 Idrottskväll med bl.a Volleyboll.
		
ALLA VARMT VÄLKOMNA till KÄMPUDDEN!
Studie och kulturverksamhet sker i samarbete med

Vår Kära

Jon Anna-Lisa
Larsson
* 14 maj 1940

Har stilla insomnat.
Dala-Järna
den 23 juli 2018

Gunnar o Margareta
Anita, Marie
med familjer

I minnet du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
Precis som du var
Begravningen äger rum i kretsen
av de närmaste.
Ett varmt tack till personalen på
Bäckaskog avd. orange, för god
vård och omsorg.

Ett varmt
Tack

till tjejerna inom Palliativa
teamet. Trygghetslarm inom
hemtjänsten som såg till att

Christer Lundahl
kunde få stanna kvar i sitt
hem sista tiden. Ni är guld
värda.
Tack också till er alla
som på olika sätt stöttat
oss genom telefonsamtal,
blommor, brev och gåvor till
olika fonder.

Ann-Christin

Jessica, Mattias,
Andreas med familjer.

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

Lisbeth Matses
vid hennes bortgång.
Christer, Marie, Anette
med familjer

ringsvakter.
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.

avsedda för personer med rörelsehinder, för
nära ett övergångsställe eller vägkorsning, på en
gångbana.

Om du tycker att du fått en felaktig felparkerings
avgift 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
KUNGÖRELSE OM SAMRÅD du talar om att du anser att parkeringsavgiften är
Om du felparkerar ditt fordon i centrala Vansbro
felaktig. Adressen står på parkeringsboten.
Förslag
tillfårdetaljplan
(Saltvik
efter 1 juli
du en lappför
på Bäckaskog
rutan som talar
om attS:6, 19:1, 19:2, 23:1, 66:1, 100:1, 106:1, 106:2 och del
av
med detaljplanen
är att du
möjliggöra ny-,
omoch tillbyggnad för
attom
utöka
antalet
ditt118:1).
fordon Syftet
står felparkerat,
samt hur mycket
Betala
felparkeringsavgiften
även
du anser
att
platser
i deti särskilda
boendet beroende
Bäckaskog.
Vidare syftar
till att
uppförandet
måste betala
felparkeringsavgift,
på hur
denplanen
är felaktig.
Du möjliggöra
får tillbaka dina
pengar om av
dinen
ny
förskolebyggnad
samt
och två nya
gång- och cykelvägar.
allvarlig
din felparkering
är: anläggandet av nya parkeringsplatser
överklagan godkänns.
Bestämmelserna
om felpar

Här är det enkelt att leva!

keringsavgifter
finns i lag
(1976:206)
om felparke
Förslaget
finnsDen
tillgängligt
i Medborgarhusets
foajé samt
på kommunens
hemsida
(www.vansbro.se)
• 400 kronor:
lindrigaste
felparkeringen,
ringsavgift.
under
tiden 27
juli tillför5 länge
september
2018. Ev. synpunkter framförs skriftligen med namn, adress och
exempelvis
parkerat
på en tidsbegränsad
fastighetsbeteckning
till
Vansbro
kommun,
Norra Allégatan
30,om
780
50 Vansbro senast 5 september
parkeringsplats.
Vid frågor
parkeringsövervakningen
i Vansbro
2018.
kommun, kontakta samhällsbyggnadschef
• 600 kronor: När parkeringsförbud råder, eller
Thomas Carlsson på telefon 0281750 00, eller
Öppet hus kommer att hållas i Medborgarhusets foajé den 4 september mellan kl 17 – 18:30.
om fordonet står med något hjul utanför en
epost thomas.carlsson@vansbro.se
Då finns möjlighet att ställa frågor till kommunens handläggare. Upplysningar lämnas av Plan- och
markerad parkeringsplats.
byggenheten, tfn 0281-780 00 eller via e-post: planochbygg@vansbro.se
Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

Begränsade öppettider kundservice
Under augusti kommer vi ha begränsade öppettider i kundservice.
Följande dagar är kundservice öppettider kl.08:00-12:00:
•
•
•
•

Onsdag 1 augusti
Onsdag 8 augusti
Torsdag 9 augusti
Torsdag 16 augusti

Övriga dagar har vi ordinarie öppettider kl. 08:00-12:00 samt 13:00-15:00. Ni
kan alltid kontakta oss på info@dvaab.se
Vid behov av akut hjälp
Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet i Gagnef, Leksand, Rättvik eller Vansbro
utanför telefontid: Ring 023-133 08
Vid beställning av akut slamtömning Ring 020- 333 363
Vi hoppas ni har överseende under dessa dagar och hälsar er välkomna att söka
information på dalavattenavfall.se.

020–200 210 | dalavattenavfall.se

10–11–12
augusti kl 19.30
på Lämåsen Äppelbo

ETT BYGDESPEL
FÖR ALLA ÅLDRAR

– mystik, dramatik och romantik!
trollbrollopet.se

AUKTION
I DALA-JÄRNA 4 AUGUSTI
Skålö 116
TVÅDAGARSAUKTION
I HJORTNÄS
start klockan
10- –ca
16.00.
27 & 28 juli i Hjortnäs Lärfarsgattu
8, start kl 10.00
ca 16.00
båda dagarna samt visning
09.00 båda
dagarna.Kaffe,
Kaffe, korv
och dricka
finns till försäljning.
Visning frånfrån
klockan
09.00.
korv
och dricka
finns till försäljning

Till försäljning bl.a. allmoge, möbler, speglar, leksaker, äldre serietidningar, utemöbler, dalahästar, bockbord, porslin, dräktdelar, dräktsmycken,
Till försäljning bl.a många delar till Volvo 140, allmoge, möbler, verktyg,
keramik, retro, konstglas, vintage, konst, figuriner, fyndlådor, traktor (Grålle), traktor (Farmall D-430), traktorsredskap,
träsvarv, bordslip, dragspel, elgitarr, förstärkare, banjo,
motorbåt (Havsrockan) inklusive ny trailer, äldre motorseglare på trailer, timmervagn, parti korrugerad takplåt,

traktor ”Grålle”, plog till traktor, fyndlådor mm.

vedklyv, vedtransportör, logosol, verkstadsdel med massor av verktyg och maskiner, motorsågar, röjsågar mm.

Hjärtligt välkommen!
Västerdalarnas Auktionsbyrå AB - 076-841 01 66
Bilder finns på vår hemsida: www.vasterdalarnasauktionsbyra.se

Äppelbo vid Tempo
Onsdag 1/8 kl.16-16.30
Onsdag 8/8 kl.16-16.30

Nås vid Tempo

Fredag 3/8 kl.16-16.30
Tisdag 7/8 kl. 16-16.30

Ring för beställning.
Peter 076-212 15 88

Vansbro vid ICA

Onsdag 1/8 kl.17-17.30
Måndag 6/8 kl.10-12
Onsdag 8/8 kl.17-17.30

NU!
även hallon
1,6 kg, lådor

s

Sälje

iters
i 15-l

lådor

Björbo vid Tempo
Torsdag 2/8 kl.16-16.30
Söndag 5/8 kl.14-14.30

Dala-Järna vid Hemköp
Fredag 3/8 kl.17-17.30
Tisdag 7/8 kl.17-17.30

