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ONSDAG 15 AUGUSTI 2018

ÅKERSTRÖMS EL
100 ÅRS JUBILEUM!
Lördag 25 augusti firar Vi Stort hela dagen, 10-22.
Vi hoppas att Du vill fira denna stora dag med oss!
• Underhållning av Dans med hästar, Anna Eiding,
Jämnt Skägg och Illumina eldshow.
• Vi bjuder på lättare mat kl 16-18.
• Tipspromenad med mycket fina vinster!
• Demon och storslagna erbjudanden
i Butiken hela dagen.
Se utförligare annons nästa vecka.
ÖPPET: Mån-fre 9-18, lör 10-14

SKO LS TA RT !

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

Ryggsäckar,
väskor, gympapåsar.
Jogging och indoorskor,
T-shirts och shorts

Torsdag 16/8 öppet 10-17
Fredag o lördag STÄNGT
p.g.a mässa

CYKEL & SPORT Vansbro
Äppelbovägen 2 Tfn 0281 10167

Hjärtligt välkommen
till konstladan i Skamhed

Öppet 18 & 19 augusti, klockan 11.00 - 18.00
För övriga öppettider ring
Anna-Lena Thomsson, tel: 073-060 00 57

				Glöm ej friskvårdsdagen
				på Kämpudden, Dala-Järna.
				
Lördagen den 18 aug. kl. 13.00
Tag med något du gillar, utan att vi grillar. Vi bjuder på kaffe
med dopp, anmäl dig till: Elisabeth tel: 073-183 33 64.

Annika Simm Eriksson, Äppelbo

Nu börjar höstens danskvällar!
Tisdagar kl 19.00 i Kulturhuset med start
4 september.

Varmt välkommen!
Besök gärna vår hemsida; vansbrodansklubb.se

Program 15–19 aug
Hotell Transylvanien 3: En
Monstersemester
Animerat. 1 tim 37 min

Sv tal, otextad
Sö 19 aug 16.15

Här är det enkelt att leva!
För mig är företagens och landsbygdens utveckling viktig så att
fler jobb kan skapas och servicen
behålls i hela kommunen.

VANSBRO BIO

Medborgarhuset Boka biljett på: bjornbio.se
Mission: Impossible
– Fallout

Action, Äventyr, Thriller
med Tom Cruise
Speltid: 2 tim 27 min
On 15 aug 19.00 15 år

7 år The Meg

Mamma Mia!
Here We Go Again

svErIGEprEMIär!

Action, Skräck, Sci-Fi
av Jon Turteltaub
Musikal. 2 tim 5 min
To 16 aug 19.00 Fre 17 med Ruby Rose
aug+sö 19 aug 18.30Btill Fre 17 aug 21.00 11 år

Fritidschecken 2018
Fritidschecken 2018 har skickats hem till alla i åldrarna 0-18
år i Vansbro kommun. Endast en fritidscheck per person
får användas. En lista över de föreningar och verksamheter
där fritidschecken kan lösas in finns på www.vansbro.se.

www.hja.se

Kontakta Mia Johansson via telefon 0281-750 16 eller e-post
mia.johansson@vansbro.se om du inte har fått din fritidscheck eller om din förening vill medverka och ta emot
fritidscheckar.
0281-71733

Är du anhörig till någon med
psykisk ohälsa?

TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

Annica Fornell introducerar höstens kurs
”Våga växa i förändring” på mötesplats ”Ventilen”
Vansbro församlingsgård 22/8 kl.18.00-19.30
Däckteam Dala-Järna
Västerdala Däck & Service AB

Välkommen
Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se

Propellervägen 13

0281-130 90

Mån-Fre 07.00-17.00

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

www.diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

Det är viktigt att alla delar av
kommunen får del av utveckling
och framåtskridande.
Jag vill verka för att verksamhet
utvecklas på Kvarnåkers industriområde under mandatperioden
och därmed ett utvecklat starkt
näringsliv.
Jag vill fortsätta att utveckla infrastrukturen i kommunen så vi når
en bra uppkoppling för bredband
och bra buss/tågförbindelser.
Anders Lundin, Nås

hös

Höst

Här är det enkelt att leva!

Skolstart
T-shirts 2 för 200:- 116-152cl

Handla Softshell & ull för 600:-

Rättelse ang. skolstartstider i
Vansbro kommun

Jeanshyllan är påfylld 116-164cl
Träningskläder för henne 116-164cl

& få fleece vantar på köpet

Cykel lås, sadelskydd & plingor.

värde fr.99;95 strl 56-152cl

Ryggsäckar & Pennfodral till laptopen.

Smedbergsskolan

Jag vill arbeta för att medborgare
och företag erbjuds attraktiva
tomter inom VA-områden men
undvika att bebygga jordbruksmark för att säkerställa odlingsbar
mark för våra jordbrukare.

Åk 4-6 skolstart: 08.10 /skolslut 13.45
Åk 7-9 skolstart: 09.30 /skolslut 15.15

Yes, nu kan skolan börja!

Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se

Äppelbo vid Tempo

Sven Blom, Dala-Järna

Onsdag 15/8 kl.16-16.30
Onsdag 22/8 kl.16-16.30

Nås vid Tempo

Tisdag 21/8 kl. 16-16.30

Tfn. 0281 20968

Ring för beställning.
Peter 076-212 15 88

www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se
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Vansbro vid ICA

Onsdag 15/8 kl.17-17.30
Måndag 20/8 kl.10-12
Onsdag 22/8 kl.17-17.30

NU!
även hallon
1,6 kg, lådor

S

Björbo vid Tempo
Torsdag 16/8 kl.16-16.30
Söndag 19/8 kl.14-14.30

Dala-Järna vid Hemköp
Tisdag 21/8 kl.17-17.30

MISSING PEOPLE SWEDEN
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.

MISSING PEOPLE SWEDEN
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
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, tillsammans med polisen, för att rädda liv.

Ovissheten ärVÅRT
detARBETE
värsta
någon kan uppleva när en anhörig försvinner. En förälder, en livskamrat, en son
BERÖR
personerborta
anmäls försvunna
varje årsvar finns.
eller dotter är7-8000
spårlöst
och inga
2-300 försvunna kräver sökinsats
20-30 hittas inte!

Missing People
Sweden,
MPS, är en svensk organisation som hjälper polis och anhöriga att arrangera
VI GER
INTE UPP!

MPS söker så länge det finns förutsättningar och tillräckligt många frivilliga för att söka organiserat.
Jag vill arbeta för att psykisk skallgångar när
personer är försvunna. Vår organisation växer och vi är i stort behov av stöd från det
Efter snabba akuta insatser fortsätter vi med helgsök tills vi finner den vi söker!
svenska näringslivet för att kunna fortsätta verksamheten. Vårt arbete har utvecklats från att vi tidigare
ohälsa hos barn, unga och vuxna
EN ORGANISATION I BEHOV AV PENGAR
mest sökte efter
kroppar
i fall där polisen gett upp - till att det nu också innebär ett aktivt sökarbete, tillMaterial
för patrullerna
tas på allvar.
2. Material för akutgrupperna (fordon m.m.)
sammans med
polisen,
för att
rädda
Här behöver kommunen tillsam3. Material
för specialsök
(sjöugglor
m.m.)liv.
4. Löner för sambandcentral (jourgrupp)
mans med Regionen säkerställa
5. Specialutbildningar, spårning, suicide, informationstrackning m.m.
att alla ges tillgång till stöd på VÅRT ARBETE BERÖR
7-8000 personer
anmäls
år
TACK
FÖR ATTförsvunna
DU ÄR MED varje
OCH RÄDDAR
LIV!
hemmaplan. Införande av
2-300 försvunna kräver sökinsats
Familjecentral är ett första steg.

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

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

179:-

20-30 hittas inte!

Anneli Hultgren, Vansbro

VI GER INTE UPP!
MISSING PEOPLE SWEDEN - Tfn: 031-760 90 60 - www.missingpeople.se
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!
EN ORGANISATION I BEHOV AV PENGAR

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

Skylift uthyres

• Rörmokare
• Murare
• Snickare

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

cegebyggochmark@gmail.com

Missa inte ”SKÅLÖDAGEN”!

TE RÖJ & PLÅT AB

Välkommen till Eriksfors skjutbana
söndagen den 26 aug. kl.9-13

Tak

Övriga byggnationer, stora som
små. Gratis offerter

076-277 41 15, teroj.se

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

Tel. 070-6560396

FÄRSKKAPAD VED

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

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

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

Prova gärna hagelskytte på både skeet och trappbana.
Passa på att skjuta på älgbana inför årets älgjakt.
Skjutning för björnpasset kan genomföras.

Föreningen bjuder på kaffe, korv etc.
Skålö JVF

Fäboddag på hembygdsgården i Grånäs
Lördag 18 augusti kl.14.00
Försäljning av tunnbröd, hemkärnat smör,
kalvdans, kolbullar.
Tipspromenad, underhållning,
kaffe med dopp, tombola.

All uppvaktning på min födelsedag undanbedes!
J Åkesson

Resa till Hälsingland onsdag 22 augusti
Pris 690 kr. Ingår bussresa, heldag med guide,

VECKANS RADANNONSER
Borttappat: Blå plånbok i äppelbo. Hittelön 070-625 68 01

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
för bara

Vinterrabatt

besök och entréer enl. program, en lunch och två

20kr

Regeringen har sänkt ROT-avdraget.
Men bara lugn. Vi kompenserar dig med
7 000 kr i rabatt, så att du kan njuta av
alla fördelar en ny IVT-värmepump ger.
Till exempel mer och billigare varmvatten.

/raden!
Du vet väl att du även kan
BETALA till Bg 294-7091.
lämna
in dina radannonser
Välkommen till oss för en fri
offert
och sparkalkyl.
Alla. Även icke medlemmar och i mån av
hos:
kaffe med smörgås.

20XX

plats är VÄLKOMNA.

* Gäller t.o.m. 31 mars 2016.
Se ivt.se för mer information.

7 000 kr
på utvalda
värmepumpar.*

Vi träffar bl.a Anny
som gör unika glas,
lampor mm genom
återbruk av gammalt glas

BYGG-TEKNIK

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

Buss avgår från:

Hjärtligt välkomna!

Järna hembygdsförening

Dags att ta bort dina gamla stubbar!
Med denna stubbfräsen så tar du snabbt
och enkelt bort dina stubbar i trädgården!
Stubbarna blir till spån som man
avlägsnar och sedan lägger i matjord om
man så vill, lite gräsfrön och

Puts väck!

Slå en signal för mer info!
Nils 070-538 76 10

Värdshuset Äppelbo kl.7.00
Värdshuset Flottaren Vansbro kl.7.15
Anm. senast 20 augusti till:
Ulla Tällberg tfn. 0730 862615 eller
Barbro Anderses Tfn. 0760 528045

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 16 augusti
kl 11.00 Församlingshemmet Järna: Första
11-kaffet för säsongen.
Kl 14.00 Legoland Andakt, Torbjörn Axelsson.

Söndag 19 augusti
kl 11.00 Äppelbo Hembygdsgård Gudstjänst med
kyrkkaffe, Sune Ek.
kl 14.00 Söderåsen Andakt, Sune Ek.

Dala-Järna 0281-211 20

Däck
till de
flesta fordon
Välkomna till:
0281-20220

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

Övriga byggnationer, stora som små.
Gratis offerter

Grus•Containerhantering•Snöröjning
0281-103 78

076-277 41 15, teroj.se

BPR_brevpapper_visitkort_kuvert

04-03-11

10.34

070- 528 67 22

Sida 1

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

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
Vi är återförsäljare till:

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

AV

ING !
JN
ÄL TER
S
E
R
FÖ TAP

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

vansbro ab
Industrigatan 24
780 50 Vansbro
Tel 0281-59 59 50

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

Taborförsamlingen
Kapellgatan 5 Vansbro

Lö 18/8 18.00
			
			
			
			
			
Sö 19/8 11.00
Ti 21/8 18.00

Surströmmingskväll i
Rutån. Sång, musik och
mellansnack av Tord
Berbres från Edsbyn.
Anmälan till John 10419
senast fred. 17/8.
Gudstjänst, Tord Berbres.
Bön.

Välkomna!

Västerdalarnas Friförsamling

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

Skålö Kapell
Sönd 19/8 kl.16.00 Gammaldags väckelsemö		
te, servering.

Välkomna!

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

Restauranger
i Vansbro kommun

Den planerade möteshelgen på
Kämpudden 25-26/8 är inställd.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

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

Birgitta
Björkqvist
vid hennes bortgång och
begravning. Ett särskilt
tack till personalen på
Söderåsen Röd 2
för god omvårdnad.
ROLF
Patrik och Daniel
med familjer

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00

Tor: Raggmunk, stekt fläsk &
lingonsylt.
Potatis & purjolöksoppa.
Blåbärspaj & vaniljsås.
Fre: Fläskkarré, klyftpotatis &
dressing.
Strömmingslåda & potatis.
Mån:Pytt i panna, ägg & rödbetor.
Kalops & potatis.
Tis: Kantarellcarbonara, pasta.
Gratinerad kassler med
sparris & béchamelsås.
Ons: Stekt strömming & pot. mos.
Lunchkorv m rostad potatissallad.
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

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

0281-109 55

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

Fiskgratäng.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Pasta med kabanoss &
grädde, rökt paprika.
Ons:Nötstek, gräddsås & gelé.
Kycklingfilé med gorgonzolasås.
Se oss på Facebook!

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

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

till Er alla som hedrat
minnet av vår kära

Ragni Wiktorsson
Ett särskilt tack till
personalen på Söderåsen avd. 1
för god och omsorgsfull vård.
Syskonbarnen med familjer

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

Fullspäckad helg kan man lugnt säga
Västerdalarnas flygklubb levererade
återigen en flygfest värd namnet.
Mycket folk på fredagskvällen trots
det blåsiga vädret.
Lördagen bjöd på perfekt väder med
sol och en stor (kanske rekordpublik) medan söndagen blev en blöt
historia med regn hela dagen.

Vi vill ha

Bättre insyn och styrning av skolan
där kränkningar och särskilt stöd
prioriteras.

i Järnabutiken

YHETdu
NHar

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

OBS!

funderat över solidaritet,
Gäller hela augusti
Beställ nötköttslåda på
tt
ö
minst 20 kg
tk
ö
n
jämställdhet
och ett ekologiskt
100%
Du får 3 kg nötfärs
på köpet
hållbart samhälle? Vill
du hjälpa
Öppet
Dala-Järna
butiken
Vansbro butiken
till att uppnå det?
Om
du
så bara
Torsd - fred kl.12-17
Torsd - fred kl.12-18
Lördagar kl.10-14
är lite nyfiken på Vänsterpartiet,
så välkommen på möte:
Torsdag
12/5
klarbetar
18 			
Vänsterpartietden
i Vansbro
kommun
att kommunens simhalllokaler.
och gym
iför
Lärcentrums
ska drivas kommunalt även i fortsättningen

mburgare.
Egentillverkade ha

al

nders med person

Välkommen! hälsarA

Tfn 070 6909422 Tfn 0281 20408

Flygfältsvägen 22 780 51 Dala-Järna

Mejla för mer info

Ska simkunnighet och allas möjlighet att nyttja simhallen och gymmet bli en klassfråga?

vansbro@vansterpartiet.se

Efter den regniga söndagen, klarnade det upp framåt kvällningen, då var
det dags för sista föreställningen vid Busjöns strand vid Lämåsen.
Det är naturligtvis Trollbröllopet som håller traditionerna vid liv. I år för
femtiosjunde året om matematik-kunskaperna är med oss. Det är Äppelbo Teateramatörer och Äppelbo Hembygdsförening som håller i spakarna
och årets regissörer heter Zara Ljungqvist och Caroline Brorsson.
De tillsammans med en hel hop med skådespelare har även i år sett till
att detta drama om Äppelbos brudkrona kommer att behålla sin popularitet.
Efter Trollbröllopet känns det som hösten brukar koppla sitt grepp om
oss, precis den känslan man fick när man lite stelfrusen åkte hemåt ifrån
årets spel.
Text o Bild NG

Kommunledningen i Vansbro ser över möjligheterna att lägga ut driften av simhall och
gym på entreprenad. På alla platser där man gjort detta tidigare har det inneburit mycket
kraftiga prishöjningar som lett till att människor med en sämre ekonomisk situation
tvingats avstå från besök i simhallen - vilket i sin tur kan leda till sämre simkunnighet.
Kommunen har en skyldighet vad gäller simkunnighet och om driften läggs på en privat
entreprenör blir kostnaderna för simundervisningen mycket dyrare, något som drabbar
alla skattebetalare.
Simkunnighet och möjligheten att besöka simhallen och gymmet får inte bli en klassfråga!

Sportsidan
HIF

Här är det enkelt att leva!
VAIK

Veckans matcher på

VANÅVALLEN

Fotboll
Herrar div.6 Norra

VAIK—Ludvika FK

Fredag 17 augusti kl18.30 Herrar Div 4

Söndag 19 augusti kl.15.00

Hulåns IF - Bjursås IK

Matchsponsorer:

Matchsponsorer:

Information inför valet
den 9 september 2018
Förtidsröstning

Från och med den 22 augusti till och med valdagen den 9 september går det att förtidsrösta.
För att få rösta måste du ha ditt röstkort. Du behöver även kunna styrka din identitet genom att visa
en id-handling. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste
den personen visa en id-handling.

Röstningslokal för förtidsröstning

VAIK fotboll-en förening för alla!
Hulåns IF-Fotbollssektionen

Följ oss på Facebook: Vansbro AIK Fotboll

Under perioden från den 22 augusti till och med valdagen den 9 september kan du förtidsrösta vid
Biblioteket i Medborgarhuset i Vansbro enligt följande:
22 augusti – 24 augusti 		
25 augusti – 26 augusti 		
27 augusti – 31 augusti 		
1 september – 2 september
3 september – 7 september
8 september 			

klockan 16.00 – 20.00
klockan 11.00 – 14.00
klockan 16.00 – 20.00
klockan 11.00 – 15.00
klockan 16.00 – 20.00
klockan 10.00 – 16.00

Här är det enkelt att leva!

Den 1 juli införs parkeringsövervakning i Vansbro tätort

Vansbro utbildningscenter

Vansbro Utbildningscenter – gymnasieskolan i Vansbro

Börjar den 20 augusti 2018

Vansbro Utbildningscenter – gymnasieskolan i Vansbro

Upprop
för18åk
1, IM
samt IM-Språkintroduktion kl. 9.10 i Café Oasen
Börjar den
augusti
2016
Upprop förUpprop
åk 1, kl. 9.10 iför
Café åk
Oasen
2+3,

Välkommen

kl. 10.30 i Café Oasen

till läsåret 2018-19

Upprop för åk 2, kl. 10.00 i Café Oasen
Välkommen till läsåret 2016-17

lärare och
Önskar Önskar
rektor, lärarerektor,
och övriga medarbetare

övriga medarbetare

Finstilt test ska
stå som
en liten
informationkommun,
längst nerBox
i annonsen
somMalung.
förklaring till vad VDUF är
Adress:
VDUF,
Malung-Sälens
14, 78221
Besöksadress:
Parkgatan
8, Vansbro.
Tel: i010-121
97Malung-Sälens
23
Västerdalarnas Utbildningsförbund
– VDUF startade
1 januari 2016.
Gymnasieskolorna
Vansbro och
kommun ingår i
förbundet. VDUF ska säkerställa att det finns attraktiva utbildningsvägar i Västerdalarna samt att tillgodose näringslivets och den offentliga
sektorns rekryteringsbehov.
Adress: VDUF, Malung-Sälens kommun, Box 14, 78221 Malung. Org. Nr. 222000-3145
Besöksadress: Parkgatan 8, Vansbro. Tel: 0281-75 150

På valdagen den 9 september kan du förtidsrösta i kommunens samtliga vallokaler.
Kommunstyrelsen har beslutat om parkeringsöver• 800 kronor: Används vid de allvarligaste felpar
vakning
i
Vansbro
tätort
från
1
juli
2017,
personal
keringarna, där det är förbjudet att både stanna
Rösta på valdagen
från
Securitas
ska
fungera
som
kommunens
parkeoch parkera.
Exempelvis
vid parkering
på platser
I Vansbro kommun finns det fyra valdistrikt. För varje valdistrikt
finns
det en vallokal.
På ditt
ringsvakter.
avsedda
för
personer
med
rörelsehinder,
för
röstkort står det vilken vallokal du ska rösta i om du väljer att rösta på valdagen.
nära
ett
övergångsställe
eller
vägkorsning,
på en
Vallokalerna
har öppet
på valdagenoch
denöka
9 september enligt följande:
Syftet är att förbättra
framkomligheten
gångbana.
trafiksäkerheten. Ibland står bilar parkerade på ett
Valdistrikt
Vallokal				Öppettider
sätt som gör att exempelvis
räddningstjänst eller
Om du tycker att du fått en felaktig felparkerings
Nås		
Nederborgs
och
– 20.00
ambulans har svårtGymnastikhallen,
att ta sig fram i samband
med skola avgift 08.00
så kan –du13.00
ansöka
om16.00
rättelse,
antingen genom
Dala-Järna
Ja
Järnas
lokal				
08.00
–
20.00
utryckningar. Ett av parkeringsvakternas viktigaste
att besöka polisen som finns på plats i Medborgar
Vansbro		Biblioteket				08.00
– 20.00
uppdrag blir därför att informera allmänheten om
huset i Vansbro
på måndagar klockan 9.00–15.00
Äppelbo
Gymnastikhallen,
Berghedens
skola
08.00
– 13.00
och 16.00
– 20.00
varför det är viktigt att följa parkeringsreglerna.
(ta med boten),
eller genom
att skicka
ett brev där
du talar om att du anser att parkeringsavgiften är
Om du
felparkerar ditt
fordon iärcentrala
Vansbro
Alla
kommunens
vallokaler
tillgängliga
för personer med funktionsnedsättning.
felaktig. Adressen står på parkeringsboten.
efter 1 juli får du en lapp på rutan som talar om att
ditt fordon
stårbud
felparkerat, samt hur mycket du
Betala felparkeringsavgiften även om du anser att
Rösta
med
måstedu
betala
i felparkeringsavgift,
beroende på hur
den ärålder
felaktig.
fårkan
tillbaka
dina
om din
Om
på grund
av sjukdom, funktionsnedsättning
eller
inteDu
själv
ta dig
tillpengar
en vallokal
allvarlig
din felparkering
godkänns.
Bestämmelserna
felparatt
på
valdagen
eller till enär:förtidsröstningslokal kan du överklagan
rösta genom
bud. Det
går också attom
begära
finns
i lag
(1976:206) om felparke
kommunens ambulerande röstmottagare besöker digkeringsavgifter
för att ta emot
din
röst.
• 400 kronor: Den lindrigaste felparkeringen,
ringsavgift.
exempelvis parkerat för länge på en tidsbegränsad
Valnämndens
preliminära rösträkning
parkeringsplats.
Vid frågor om parkeringsövervakningen i Vansbro
Onsdagen den 12 september klockan 09.00 genomförs valnämndens preliminära rösträkning i Järkommun, kontakta samhällsbyggnadschef
narummet, Medborgarhuset, Vansbro. Sammanträdet är offentligt och öppet för allmänheten.
• 600 kronor: När parkeringsförbud råder, eller
Thomas Carlsson på telefon 0281750 00, eller
om
fordonet
står
med
något
hjul
utanför
en
epost via
thomas.carlsson@vansbro.se
För mer information om valet kontakta Vansbro kommun
telefon 0281-750 00 eller besök
markerad
parkeringsplats.
www.vansbro.se/val2018
Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

En hoppfull framtid för Vansbro!

Ny idrottshall i Vansbro
Moderaterna i Vansbro vill att byggnaden ska vara ett allaktivitetshus
där det förutom idrottshall ska finnas lokaler för andra aktiviteter.
Det ska vara en central mötesplats med något för alla.
Läs mer på vår hemsida!

ModeraternaVansbro

ModeraternaVansbro

dalamoderaterna.se/vansbro

