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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Svensk blandfärs
Garant
Sverige
Fetthalt ca 20%
Max 2 köp/hushåll

Vetemjöl
Kungsörnen
/kg

För bonuskunder

Juice
Innocent

Lagrad 18 månader
ca 850g

12kr

20kr

/st

För bonuskunder

Läsk 6-pack
Coca-cola

Flera sorter
Max 5 köp/hushåll

59,95kr
/kg

Gäller även passerade
390-400g

60år!

PRISBOMB
5kr
/st

5:-

Kladdkaka
Dazzley

25kr
+ Pant

/st

För bonuskunder

60
år

/st

För bonuskunder

Krossade tomater
Garant

Flera sorter
900ml

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Prästost
Falkköpings

2kg

49.95kr

ONSDAG 22 AUGUSTI 2018

Fryst
400g

/st

Ekologisk blandsallat

15kr

/st

Garant eko, klass 1, Babyspenat/Ruccola/Mache, 65g.

För bonuskunder

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

HALVA PRISET !
PERFEKT FÖR STORKOK
OCH SKÖTER SIG SJÄLV!
SLOWCOOKER
ELECTROLUX ESC7400

Ord pris 1 395:-

PRO VANSBRO

VANSBRO BIO

Medborgarhuset Boka biljett på: bjornbio.se

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Program 24–26 aug The spy Who
Dumped Me
Mamma Mia!
Here We Go Again svEriGEprEMiär!

BINGO

Musikal av Ol Parker med
Meryl Streep, Julie Walters
Speltid: 2 tim 5 min
Sö 26 aug 17.00
Btill

Startar tisdag 28 augusti kl. 14.00
Lokalen Odd Fellowgatan 5

därefter som vanligt tisdagar ojämn vecka

The Equalizer 2
svEriGEprEMiär!

Välkomna!

Jag vill att kommunen levererar
ett friskt och rent dricksvatten,
samt sköter avfallshanteringen
på ett ekonomiskt effektivt och
miljömässigt bra sätt.
Uwe Weigel, Vansbro

Sillfest vid Loftboden
Lördag 1 sept. kl.14.00
Pris: 100:- Anmäl dig till:
Monica tel. 070-354 49 20
Hans-Erik Tel. 070-624 66 99
senast 27 augusti.

Action, Komedi
med Mila Kunis,
Kate McKinnon
Sö 26 aug 19.30

15 år

Kommande film
superhjältarna 2

Action, Thriller med
Denzel Washington
Animerat, Action, Äventyr
Fre 24 aug 19.30 15 år 31 aug

Vansbro | Dala-Järna
Enholn 5

Vansbro | Vansbro
Moravägen 24

Utgångspris 695 000 kr
Rum 3 rum, varav 2-3 sovrum
Boarea 89 kvm + 130 kvm Tomt 3 245 kvm
Visas Sön 26/8 12.00-12.30
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Utgångspris 300 000 kr
Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 140 kvm + 70 kvm Tomt 1 245 kvm
Visas Sön 26/8 13.15-13.45
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

www.hja.se

Underhållning! Åror!
PS. Söndag 9 sept.
Friluftsgudstjänst
kl 14.00 vid Loftboden!
		
DS.

Välkomna!

Sommarens sista LOPPIS
Runt stationsområdet i Nås.
Lördag och söndag 25-26 aug. kl.11-17

Däckteam Dala-Järna
Västerdala Däck & Service AB
Propellervägen 13

0281-130 90
Mån-Fre 07.00-17.00

0281-71733

Vansbro Hembygdsförening

Vansbro | Vansbro
Tallvägen 7

Vansbro | Vansbro
Halsjön

Utgångspris 1 195 000 kr
Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 115 kvm + 115 kvm Tomt 1 086 kvm
Visas Sön 26/8 14.15-15.00
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Utgångspris 475 000 kr
Rum 3 rum, varav 2 sovrum
Tomt 3 428 kvm
Visas Sön 26/8 15.30-16.00
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

2st Ullaredsresor för medlemmar i
Sektion Västerdala. (en resa/medlem)
Den 16-17/10 och 3-4/12 2018
Anmälan tfn: 010-442 81 56
Mail:vasterdala.bergslagen@kommunal.se

Jag vill verka för en trygg
skolmiljö, samt göra sjukvården
mer tillgänglig på landsbygden.

FINA BONDÄGG
GÖR SOM ANDRA

SKOGSÄGARE
Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner
Malung/Dala-Järna
tel. 0280-59 37 83
lrfkonsult.se

Värdering
Ekonomi
Juridik

Ulrika Halvars, Vansbro

75:-/platta start onsdag 29 aug.
Ni ringer, jag levererar

L Matsson Tfn: 070 331 85 82

Skylift uthyres

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

TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

Fastighetsbyrån 0241-520 10
En röst på
landsbygdspartiet
är en röst på
sunt förnuft...

https://landsbygdspartiet.org/vansbro

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

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 infraJag
tycker det
är viktigt med
strukturen
i kommunen
så vi når
miljötänk
i allt från hushåll
en
bra uppkoppling
för bredband
till företag
och kommunala
och
bra buss/tågförbindelser.
verksamheter.
Anders Lundin, Nås
Det kostar mer tankar än pengar,
till nytta för alla.

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Onsdag 22 augusti

kl 18.00 Vansbro församlingsgård Höstupptakt på
”Ventilen” – en mötesplats för dig som är
anhörig till någon med psykisk ohälsa.
Annika Fornell berättar om höstens kurs
”Våga växa i förändring”.
I samarbete med Vansbro kommun.

Jag vill jobba för att alla delar av
kommunen ska vara levande och
attraktiva att leva och bo i.

Torsdag 23 augusti

kl 14.30 Bergheden Andakt, Sune Ek.

Sören Johansson, Äppelbo

1

Söndag 26 augusti

Gunilla Munters, Dala-Järna

kl 11.00 Nås kyrka Gudstjänst, Torbjörn Axelson.
kl 16.00 Vansbro kyrka Gudstjänst, Eva Cronsioe.
Diakonins dag.
Sång och musik med Anna, Monica, Peter.
   Kyrkkaffe.

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 !

För mig är det viktigt med en
välfungerande äldreomsorg och
demensvård.
Jag vill också värna om stödet till
personer som vårdar närstående.

Anders Lundin, Nås

Lovisa Berglund, Nås

Skog till salu

Näsberget
FÄRSKKAPAD VED

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

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

Jag anser att vårdcentralen
behöver utvecklas tillsammans
med hemsjukvården och att
vi får tandläkare till kommunen.

Jourkassen varje måndag kl 14.00-15.30
i Järna församlingshem, ej helgdagar.

Vi söker fortfarande medarbetare!

Skog i Näsberget om 26 ha
samt gårdsskifte i Skålbyn med
byggnader.

• Motiverad elmontör till vår ellegoavdelning med grundkunskaper i ellära och elschemaläsning.
• Även en servicesupportarbetare.

Olov Israelsson
Reg. fastighetsmäklare

Kontakta Jens på 0281594446 jens.hermansson@sterners.se
eller Håkan på 0281594444 hakan.sterner@sterners.se

Dala-Järna

070-295 73 03

2

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

Sportsidan
DJIK

DALA-JÄRNA IK FOTBOLL

Lindesnäs slalombackes framtid.
VAIK

Veckans matcher på

VANÅVALLEN
VAIK—Kvarnsvedens IK U
Fredag 24 augusti kl18.00 Damer Div 3

VAIK/Äppelbo—IF Nornan U
Måndag 27 augusti kl18.00 Herrar Div 7
Matchsponsorer:

Vi inbjuder till möte om vår backes framtida öde.
I dagsläget är vi för få som arbetar
med backen.Vi vill försöka avstyra
en nedläggelse.

Hamburgare, korv, kaffe och lotter
finns att köpa, grindarna öppnar
vid 14.00. Matchstart kl.15.00

Korrektur från Vansbrobladet AB.
Granska och återkom med godkännande/Ändringar via:

Välkommna styrelsen IF Frisk.

Mail: vansbrobladet@telia.com eller Telefon: 0281 - 719 88 Senast Måndag Klockan 12.00

Hösten är här.

Varmt välkomna!

M.v.h

Oskar Hultgren 070-231 04 29
Andreas Lindwall 073-088 45 45

Skidkul

Information från

Skidträning barmark.

fr. födda -12
Start torsdag 30/8 kl.18.00,
Grötholn v.a.v Snöån (jämn vecka)
Välkomna! DJIK, skidor

Arrangerar skidtävlingar i
TERRÄNGLÖPNINGAR JÄRNA/NÅS
Påsk
6 deltävlingar planerade.
Första start:
Onsdag 22 aug. kl.18.30,
Skidstugan Nås
Därefter varannan
gång i Dala-Järna

ÖPPET
Fre-Lör-Sön
24-26 aug.
kl.15-20.00

Följ oss på Facebook: Vansbro AIK Fotboll

födda 2009-2010
Nya
som gamla spelare
Hockey
26 augusti kl.17.00
Vid klubbstugan, Vanåvallen

Vansbro Kommun genomför skogsskötselåtgärder.
Gäller spårområdet vid skidstugan i Vansbro under vecka 34-38.
Åtgärderna kommer bidra till att terrängbanorna blir ljusare och att snön lättare
letar sig ner till spåren.
Det kommer dock att medföra vissa störningar och vi vill uppmärksamma alla som
använder området om att följa skyltning
och anvisningar.

Sprinten i Röberget

S!mningstider!
OyB
ä
a inl

Tid och plats Herrgården 29.8 18.00.

VAIK fotboll-en förening för alla!
Hockeyupptakt för barn

Järna-Nytt

N

Sista helgen på minigolfbanan!
Lördag 25/8 bjuder DJIK och
våra sponsorer på
fotboll & underhållning mm.

Vansbrobladet

Golfbanan är öppen för större grupper så länge
vädret tillåter.
Den klassiska lagtävlingen (Mor Kjells klubba)
för tvåmannalag äger i år rum lördagen den
1 september kl 11.00.
Grupper och tävlande lag kan ringa Skålö bystugas tfn. 070-228 14 24 el. Nils 070-538 76 10.

Välkomna!

Skyltat från E16 i Skamhed
och Nordanåker

Ett stort TACK till:

Hemköp Dala-Järna, COOP Vansbro,
ICA Supermarket Vansbro samt
Dala Service AB för att ni bidrog till vår
tävling Lämmeltåget 14 augusti 2018.

Serveringen i Norets Bystuga

håller öppet under Sill Antons Race
Välkomna till Norets Bystuga lördag 25/8, öppet från kl.12.00.
Här kommer vi att servera kaffe och tårta samt korv med bröd
så långt lagret räcker.
Välkomna till en mysig fikastund i vår fina bystuga.
Bybor som önskar bidra med en tårta är välkomna
att höra av sig till Lizzie Säljgård el. Lisbeth Pollack

Vi tar emot erat
annonsmaterial senast

FREDAGAR KL. 12.00
EXPEDITIONSTID
Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00

Telefon:
0281-719 88
E-post:
annons@vansbrobladet.se
Hemsida:
www.vansbrobladet.se
Nils Gudmunds
070-538 76 10
nils.gudmunds@vansbrobladet.se
Fredrik Gudmunds
070-671 83 83
fredrik.gudmunds@vansbrobladet.se
Utkommer varje helgfri onsdag med en upplaga på ca
5000st exemplar i Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna, Nås
och Björbo samt utlämningsställen i Fredriksberg och
Dala-Floda.
Postens gruppförsändelser.
Ansvarig utgivare: Nils Gudmunds.
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.

NATURGÖDSLAD POTATIS TILL SALU.

Välkommen att ansöka till en ny

sågverksoperatörutbildning!

• Rörmokare
• Murare
• Snickare

Finns nu i småförpackningar.

VECKANS RADANNONSER
Säljes: Volvo 855-512 S 2,5 -96.
Besiktad till 2018-10-31.
Pris 5000 070-649 95 67

E.Wik Lantbruk & Entreprenad AB
Tel. 0281-14073, 070-5472662.

cegebyggochmark@gmail.com

TE RÖJ & PLÅT AB
Tak

Övriga byggnationer, stora som
små. Gratis offerter

076-277 41 15, teroj.se

Däck
till de
flesta fordon
Välkomna till:

Start
oktober
2018

Tisdagar kl 19.00 i Kulturhuset med start
4 september.

Varmt välkommen!

Sista ansökningsdag: 7 september 2018
20 veckors Lärlingsutbildning på gymnasial nivå, 450 Gy poäng
Förkunskapskrav: Godkända betyg i SVA1, SVE1/A
Studiemedelsberättigande
Lärare: Gert Eriksson
Lärlingsutbildning med 30% teori och 70% arbetsplatsförlagd
utbildning. Praktikplatser kommer att ordnas på sågverk i Dalarna
eller på annan hemort.
För mer information kontakta
Kristin Hanis samordnare
kristin.hanis@vduf.se
tel. 010-121 98 59 eller ring
Lärcentrum Malung-Sälen
på tel. 010-121 98 52

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!
Erbjudande!
Däckskiftning
150:-

Järnvägsgatan 38 • 0281-109 00

Leif Nilsson, Dala-Järna

Nu har vi kommit igång i nya lokalen!
På lördag 25/8 firar vi flytten med
20% rabatt på alla krukväxter!
Välkomna önskar
Inga, Linnea & Anjelica

20kr

/raden!
Du vet väl att du även kan
lämna in dina radannonser
Välkommen till oss för en fri offert
och sparkalkyl.
hos:
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.

20XX

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

7 000 kr
på utvalda
värmepumpar.*

1-2 sept. Se kommande annons
Traktorförare samlas vid PA:s torg kl. 12.00 lördag 1 sept

BYGG-TEKNIK

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

”Jourkassen” är ett samarbete mellan
Svenska kyrkan och Hemköp i Dala-Järna.

NÅS DÄCKTJÄNST

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

Besök gärna vår hemsida; vansbrodansklubb.se

Vinterrabatt

”Jourkassen”

0281-20220

Jag anser att landsbygden ska
ges samma förutsättningar
som städerna att överleva och
utvecklas.

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
för bara

Nu börjar höstens danskvällar!

Hemköp skänker tjänliga varor som Svenska
kyrkan förmedlar till dig som är i en tillfälligt
utsatt situation.
Vi har öppet varje helgfri måndag i
församlingshemmet i Dala-Järna
mellan kl.14.00 -15.30

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

OBS! ändrad öppettid

Välkommen att höra av dig till någon av oss
Elisabeth Westling tel.0281-757 13
Annacari Jons tel. 0281-757 11
Projektet är till för att stödja och hjälpa
människor samt att minska det
svenska matsvinnet.

Dala-Järna 0281-211 20

ÖPPET VARDAGAR
kl. 09.00-16.00

eller enl. överenskommelse.
Kostnadsfri undersökning och prisförslag.
Reparerar: Väggur Golvur Moraklockor
Bordsur Armbandsur Fickur
Batteribyte Läderarmband
l

l

l

l

l

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

l

l

Tel. 0281-100 38 Lokstallet, Vansbro. VÄLKOMNA!
l

LANTLIGT BOENDE • tel 070-537Äppelbo
49 21

IC KARN

SN
På väg till eller
från Malung-Sälen?
Övernatta i Äppelbo!

Vill ditt företag eller eran förening
synas här?
Det kostar bara

Tak & fasad
– allt inom målning –

Friggebod•Lägenheter•Hus
Husvagns och tältplatser
- 10 mil till Sälen -

kontakta Vansbrobladet för mer info!
Tak & fasad

Tak & fasad

– allt inom målning –

Äppelbo

– allt inom målning –

Tel 0281-71784
Vi är ombud för:

Äppelbo

Tfn. 070 6790609

Tfn. 070-6823769

Äppelbo

Transpo
rter
utföres!

www.vansbrosparkfabrik.se

Äppelbo

270:- i månaden!

Äppelbo

Tak
Koj Karigården
och& fasad
Äppelbo
– allt inom målning –
Hagens Gårdsbutik
Tak &Äppelbo
fasad
– allt inom
Opsaheden
15 målning –

Äppelbo

MATTSSON´s FISKE
Tak & fasad
Äppelbo

Äppelbo

Vi utför trädgårdsarbeten
t.ex. gräsklippning.

M. Berglunds Skogsentreprenad

Tak & fasad

Äppelbo

Tak & fasad

– allt inom målning –

Tak & fasad
– allt inom målning –

– allt inom målning –

Öppet

månd och torsdag
17.30-19.00

– allt inom målning –

Tfn 070-6500976

9-146385
Tfn. 0Tak7&0fasad
Tak & fasad

– allt inom målning –

– allt inom målning –

Äppelbo

Äppelbo

– allt inom målning –

Tak & fasad
hagenshantverk.webs.com
– allt inom målning –

– allt inom målning –

Tak & fasad

– allt inom målning –

Tak & fasad

Äppelbo
Ring för Öppettider
Tak & fasad
070-6552608
Ingrid
073-0332183 Barbro

Äppelbo

Äppelbo

Äppelbo

Äppelbo

S
LM ♪ Allt inom bilvård
A
NEM OND♪ Stenskottslagning
R
TO REK ♪ Matt o Möbeltvätt
IL
BTel.
070-6560396

Patrik Theander Bygg o Inredning

Äppelbo

Äppelbo

Tak & fasad

Tak & fasad

Äppelbo

– allt inom målning –

– allt inom målning –

Tak & fasad
– allt inom målning –

Äppelbo

Äppelbo

Tak & fasad

Tak & fasad

Äppelbo

Äppelbo

Tak & fasad
– allt inom målning –

– allt inom målning –

Äppelbo

Tak & fasad

Tak & fasad

Äppelbo

Tak & fasad
– allt inom målning –

– allt inom målning –

– allt inom målning –

– allt inom målning –

070-5598615

Allt inom golv
och vägg,
kakel och klinkers

Info om öppettider sortiment kurser i keramik för
enskilda och grupper. Tel 070-285 56 72.
Följ gärna mig på Facebook och Instagram.

Frälsningsarmén

Lör 25/8 15.00 Friluftsmöte på Lassagården
		
i Skålö.
		
Farvälmöte för löjtnanterna
		
Hanna Smedjegård och
		
Ludwig Fontanac.
		
Major Marie Jonasson,
		
hornmusik, sång, tal och
		
gemenskap. Grillning
		
och fika efter mötet.
		
Gott om plats under
		tälttaket!
Mån 27/8 19.00 Allianskommittén på FA.

Välkommen!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Västerdalarnas Friförsamling

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

Varmt välkommen till Myrbackakyrkan!

Taborförsamlingen
Kapellgatan 5 Vansbro

To 23/8 18.00
			
Sö 26/8 11.00
			
			
Må 27/8 19.00
			
Ti 28/8 18.00

Styrelse- och
planeringsmöte.
Gudstjänst med Nattvard,
Bosse Henriksson. Efteråt
församlingsmöte.
Allianskommitté i
Frälsningsarmén.
Bön.

Välkomna!

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

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
Tor: Flygande jakob med ris.
Champinjonsoppa.
Pannkaka, sylt & grädde.
Fre: Nötstek, gräddsås & potatis.
Bondomelett.
Mån:Isterband & stuvad potatis.
Köttfärssås & pasta.
Tis: Mandelfisk & potatis.
Rökt skinka, mimosasallad
& potatis.
Ons: Kycklingwok, ris & dressing.
Gulaschgryta med
ris/potatis.

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.

Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

Lunchbuffé Tisdag-Fredag 11.00-14.00

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

0281-109 55
Tor: Raggmunk, stekt fläsk &
lingonsylt.
Grekisk moussaka, tzatziki.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Ceasarsallad med kyckling.
Mån: Kebabgryta med ris.

Fiskgratäng.
Tis: Pasta med kycklingsås.
Bacon & blomkålsgratäng
med kokt potatis.
Ons:Kåldolmar, kokt potatis,
lingon & gräddsås.
Kalops.

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

Vår käre

Olle Lundkvist
* 30 juni 1940
har idag lämnat oss i
sorg och saknad
Vansbro
den 12 augusti 2018
Syskonbarn med familjer
Övrig släkt och vänner
Vila i frid !

PG: 90 06 03 – 2

Restauranger
i Vansbro kommun

Sönd 26/8 11.00 Gemenskapsdag på
				 Kämpudden.

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Vansbro kyrka fredagen
den 31 augusti kl. 10.00.
Alla som önskar närvara
hälsas välkomna.
Akten avslutas i kyrkan.
I stället för blommor tänk på
Cancerfonden tel. 020-59 59 59.

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

Vi vill

Förändra riktlinjerna för biståndsbedömning så äldre människor, som
kan och vill, ska ha möjlighet att bo
hemma längre.

Se oss på Facebook!

Kundservice

Vi söker nu dig som kommer att vara vårt ansikte utåt
och som tar ansvar för ett trevligt bemötande. Har du
goda kunskaper i att skapa en bra kundservice i
samarbete med andra kan du vara rätt person för oss!
Läs mer om tjänsten på dalavattenavfall.se.

ÅKERSTRÖMS EL
100 ÅRS JUBILEUM!
Lördag 25 augusti firar vi STORT hela dagen 10.00-22.00
Vi hoppas att Du vill fira denna stora dag med oss.

Dala Vatten och Avfall AB är ett regionalt VA- och avfallsbolag som ägs av kommunerna
Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Vår uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår
i dessa kommuner samt förse invånarna med dricksvatten och avloppsvattenrening.

020–200 210 | dalavattenavfall.se

Vårt huvudkontor finns i Leksand.

31 augusti-2 september

Fred kl. 17-21, lörd kl. 09-20, sönd kl. 09-17
Mat- och serveringstält med underhållning • 1100 marknadsplatser
Marknadsområdet omfattar två stora nöjesfält, ett vid busstationen
och ett vid Skogsryd

0590-140 08

Rundtur med helikopter

ALTERNATIVET för kommunens bästa
Välkommen med dina frågor om de ständiga
budgetunderskotten, hemsjukvården, hemtjänsten, skolan, äldreomsorgen, lärarbristen och inte
minst den usla personalpolitiken.

Onsdag den 22 augusti
i Nås, utanför Gulf bensinstation.

Lördag den 25 augusti
kl. 13-18 vid DJIK idrottsplatsen på
5-kronorsmatchen.

★ Vi bjuder på lättare mat kl. 16-18
★ Dans med hästar kl. 16
★ Musikunderhållning kl. 18-21
Artister:
Anna Eiding
Jämnt Skägg
★ Illumina Eldshow kl. 21.00

Massor av ERBJUDANDE under dagen bl.a.
SHARP

50%

(ord.pris 4.290:-)

på utvalda
Ljudprodukter!!

Avfuktare

LED-TV

3.700:-

3.290:-

WOODS

(ord.pris 5.495:-)

Vacuumpackare
OBH7945

799:(ord.pris 1.399:-)
På köpet marineringsbox
(värde 299:-)
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Fynda på vårt

”100-års bord”
Superklipp

på SUNWIND
Sol-El-Gasolprodukter

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

Vägen till ett mer jämlikt samhälle

Vansbro är en kommun där vi har möjligheter att skapa ett gott och jämlikt liv
för alla invånare. För några decennier sedan var Sverige världens mest jämlika
land. Så är det inte längre. Vi vet att jämlika samhällen ger större frihet och
mer möjligheter till alla människor. Länder som är jämlika är också bättre på att
lösa större samhällsutmaningar som klimatförändringar, rasism eller en otillräcklig
välfärd.
Vänsterpartiets löfte i valet 2018 är att skapa ett Sverige för alla,
inte bara för de rikaste.
Vänsterpartiets politik är socialistisk, feministisk, antirasistisk och vilar på en ekologisk grund.

Valbilder

Sex timmars arbetsdag är framtiden

Vi behöver bygga ett arbetsliv för alla, där vi har makt och inflytande över våra jobb.
Alla ska orka arbeta till pensionen och inte bli utslitna i förväg.
– Vänsterpartiet vill testa sex timmars arbetsdag, med bibehållen lön, till att börja med
i någon av kommunens verksamheter. Det leder till friskare personal och färre
sjukskrivningar. Det gör också Vansbro kommun till en mer attraktiv arbetsgivare.

Här är socialdemokraternas kandidater i Vansbro. Vi vill skapa trygghet i vår kommun.

SOCIALDEMOKRATERNA
I VANSBRO

UTMANAR DEN BORGERLIGA
MAJORITETEN I KOMMUNEN

Kurt-Lennart Karlsson, Petter Gustafsson, Gunnel Gustafsson, Örjan Zars, Ann-Catrin Tännström,
Jonas Gustafsson och Per Nilsson.

Vi behöver ditt stöd för att förändra!
Lägg din röst på Vänsterpartiet den 9 september!

För att lyckas med detta måste man se över den politiska styrningen i
vår kommun och demokratisera kommunen.
I vår kommun har vi ett stort demokratiskt underskott.
All makt ligger hos ett enda organ, kommunstyrelsen, där dessutom
endast de större partierna finns representerade.
De folkvaldas inflytande reduceras till några få personer från de största
partierna. Vi socialdemokrater vill att dagens politiska styrning snarast
skall ses över.
Skall vi ha kvar all makt hos kommunstyrelsen med dess utskott eller
skall vi införa traditionella nämnder valda av kommunfullmäktige.

Till uppslaget Socialdemokraterna i Vansbro utmanar den borgerliga majoriteten i kommune

Ansök senast 2017-08-20.

i samarbete
med

Vänsterpartiet i Vansbro kommun arbetar för en
säkrare trafikmiljö för våra barn!

020–200 210 | dalavattenavfall.se

Inför slamtömningen
som kommersom kommer
Inför slamtömningen
påbörjas under
V.34slamtömningen
i Vansbro
kommun.
att påbörjas
under V.34
i Vansbro
kommun.
Inför
som kommer

att påbörjas under vecka 35 i Vansbro kommun.

och tankar
skall tydligt
märkas
ut tydligt
och röjas
från ut
slyoch
ochröjas från sly och
Brunnar
och tankar
skall
märkas
en/gårdsplanen
skall
röjas
träd,
kvistar
och grenar
gräs.
Vägen/gårdsplanen
skall
röjas Kroktorp,
från
träd,
kvistar
och grenar
Följande
byar
berörs
underfrån
vecka
35:
Eldforsen,
Laxtjärn,
Nybofjäll,
Tretjärn,
att vi kommer
fram
med
stora
och
tunga
fordon.
Vakern,så
Örskogen,
Sandbäcken,
Sågen,
Brindsjön,
Håvberget,
Kölaråsen
och
Närsen.
att vi kommer fram med stora och tunga fordon.
hema kommer
ut
i Bladet
V.34. ut
Vidi Bladet
frågor kontakta
Körschema
kommer
V.34. Vid frågor kontakta
atten och
avfalls
kundtjänst
på telefon:
020-200
210
Dala Vatten
och avfalls
kundtjänst
på ut
telefon:
020-200
210
Brunnar
och
tankar
skall
tydligt
märkas
och röjas
från sly
och
gräs. Vägen/gårdsplanen skall röjas från träd, kvistar och grenar
så att vi kommer fram med stora och tunga fordon.
Vid frågor kontakta Dala Vatten och avfalls kundtjänst på
telefon: 020-200 210

Ungdomsmottagning Malung - Vansbro

Ungdomsmottagning Malung - Vansbro

From v 35 kommer ungdomsmottagningen i Malung och Vansbro bemannas av samma personal och
har ett gemensamt telefonnummer. Detta för att öka tillgängligheten för ungdomarna i
kommunerna.
From v 35 kommer ungdomsmottagningen i Malung och Vansbro bemannas

av samma personal
och har för
ett ungdomar
gemensamt
telefonnummer.
Detta för att öka
Ungdomsmottagningen
är tillgänglig
13-24
år.
tillgängligheten för ungdomarna i kommunerna.
Ungdomsmottagningen är tillgänglig för ungdomar 13-24 år.

Ungdomsmottagning i Vansbro, Kapellgatan 1: torsdagar 10-18 lunchstängt 12-13.
Ungdomsmottagningen i Malung, Storgatan 47: tisdagar 10-18 lunchstängt 12-13.

Ungdomsmottagning i Vansbro, Kapellgatan 1:
torsdagar 10-18 lunchstängt 12-13.

Telefonnummer: 072-0838025

Ni når oss även via 1177.se där ni enkelt kan skicka ett meddelande.

Ungdomsmottagningen i Malung, Storgatan 47:

Välkomna;
Anna
tisdagarCarina,
10-18Catrin,
lunchstängt
12-13.

Telefonnummer: 072-0838025
Ni når oss även via 1177.se där ni enkelt kan skicka ett meddelande.
Välkomna; Carina, Catrin, Anna

Dala Vatten och Avfall AB är ett regionalt VA- och avfallsbolag som ägs av kommunerna
Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Vår uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår i dessa kommuner samt förse invånarna med dricksvatten och avloppsvattenrening.
Vårt huvudkontor
i Leksand.
För att finns
motivera
införandet av parkeringsövervakningen i Vansbro användes

argument från
flera ledamöter i kommunfullmäktige som förpliktigar: ”Tänk om ett barn blir påkört på grund
av en felparkerad bil.

Och vi håller med, vårt ansvar är en trygg trafikmiljö för våra barn!
Felparkerade bilar är ett problem, men ska vi uppfylla en säkrare trafikmiljö måste vi
se till att den väg våra barn använder till och från sin skola är trygg och säker.
Om de ledamöter som så ivrigt ville införa parkeringsövervakning i vår kommun menar
allvar med sina ord måste de med det snaraste se till att den skolväg många barn har
idag blir säker och trygg! Idag är skolvägen både farlig och otrygg för många av kommunens
elever. Avsaknaden av cykelvägar och säkra vägövergångar är i stort sett total i vår kommun.
Det går inte som styrande och ansvarstagande politiker att peka på den enda säkra vägpassage vi har i vår kommun och påstå att våra barns säkerhet i trafikmiljön är tillgodosedd.
Vi vill påstå tvärtom; våra barn utsätts dagligen för en farlig och otrygg väg till och från sin
skola.

Vi vill arbeta för att ge hela kommunens skolbarn
en trygg och säker skolväg!

Behörig personal
Vi Moderater i Vansbro vill förenkla för obehöriga lärare, barnskötare,
vårdbiträden och undersköterskor att kunna genom arbetsintegrerad
utbildning skaffa sig en behörighet samtidigt som de arbetar och bor
i Vansbro kommun. Detta i form av ökad lön eller förkortad arbetstid
under tiden som de läser in behörigheten.
Läs mer på vår hemsida!

ModeraternaVansbro

ModeraternaVansbro

DALA-JÄRNA
Hotell

På scen

Lördag den 25 augusti från kl. 19.30
Förband

The Mighty Stürmræk
(covers från Johnny Cash till Eddie Meduza)

Hurrigazm
(covers från Hurriganes till AC/DC, Sabbath mm)

Det serveras Hamburgare under kvällen.
Insläpp från kl. 18.00
Inträde 150kr

dalamoderaterna.se/vansbro

