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Etttilljättestort
TACK tillföretag,
alla funktionärer,
företag, enskilda
personer,
Ett jättestort TACK
alla funktionärer,
enskilda personer,
föreningar,
grannar,föreningar, grannar,
publiksom
och har
till alla
andra som
har medverkatavi genomförandet
av årets Flygfest-succe.
publik och till alla andra
medverkat
i genomförandet
årets Flygfest-succe.
Ett jättestort TACK till alla funktionärer, företag, enskilda personer, föreningar, grannar,
publik och till alla andra som har medverkat
i genomförandetFlygklubb
av årets Flygfest-succe.
Västerdalarnas

Västerdalarnas Flygklubb
Västerdalarnas Flygklubb

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

1290:Rek. pris 1 490:-

VÄLKOMNA!
till

Högtryckstvätt

KÄRCHER
K3 Full Control
max 2 st per hushåll

Tfn. 010-471 95 70

700165224

Utvecklingskraften finns i
människorna, inte i fina ord
på papper.
Vi ska lyfta varandra, våga
tänka nytt och vi ska jobba
tillsammans. Vi ska ta vara på
medborgares och
medarbetares vilja och kraft
att skapa mervärde och en
positiv utveckling för
kommunen.
Centerpartiet vill leda
utvecklingen #Framåt
Stina Munters, Dala-Järna

Erbjudande
• Pizza 1-16
• Kebabrätter
• Gatuköket
• Sallad

70:-

inkl. dricka
Gäller ons-tors 29-30/8

Dagens Lunch
mån-fre 11.00-14.00

85:- inkl. dryck, sallad, bröd & kaffe
Folketshusvägen 1, Vansbro • 0281-103 63
Öppet Mån-Tors 11-22, Fre-Lör 11-23 Sön 11-22

Äpplets dag i Nås

Däckteam Dala-Järna
Västerdala Däck & Service AB
Propellervägen 13

0281-130 90

Mån-Fre 07.00-17.00

Lördag 8/9 kl. 11.00 - 15.00
Skansbacken 6 (efter vägen mot Lindesnäs, skyltat)
• Äppelutställning • Vård av gamla äppelträd
• Insekter & sjukdomar
• Sortbestämning (Ta med 3 äpplen av samma sort)
Kostnadsfritt! Kaffe & äppelkaka finns att köpa!
Nås Hembygdsförening, Trädgårdsföreningen Inspirea
Studieförbundet Vuxenskolan

Jympastart vecka 36

VANSBRO BIO

Medborgarhuset Boka biljett på: bjornbio.se
Program 31 aug–5 sep superhjältarna 2
sverigepremiär!
Book Club
sverigepremiär! Animerat, Action,

Komedi med Jane Fonda Äventyr
av Brad Bird
Speltid: 1 tim 44 min
Sö 2 sep 18.15
Btill Speltid:
2 tim 6 min

mamma mia!
Here We go Again

Måndagar kl 19.00
JYMPA BAS/MEDEL

Torsdagar kl 19.00
JYMPA BAS

Onsdagar kl 19.00
JYMPA STATION

Smedbergsskolans
gympahall. Drop-in.

Priser:
Medlemsavgift (ej ungdom): 100 kr/år
Träningsavgift pensionär: 350 kr
Träningsavgift vuxen: 500 kr
Träningsavgift ungdom 13–20 år: 50 kr/år

VANSBRO

vansbro.friskissvettis.se

Musikal av Ol Parker med
Meryl Streep, Julie Walters
Speltid: 2 tim 5 min
On 5 sep 18.30
Btill

- Eng tal

Fre 31 aug 19.45

- Sv tal, otextad

Fre 31 aug 17.00
Sö 2 sep 15.30

7 år

www.hja.se

0281-71733

TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

Vi måste värna om servicen i hela
kommunen så att företagandet
kan blomstra och människor kan
få arbete på hemmaplan.

TACK!
Stort tack till alla er som har träffat oss ute i byarna och har
kommit med förslag på frågor som vi kan arbeta med,
t.ex. vägbelysning, cykelvägar, kommunikationer, privata
äldreboenden, öppethållande på ishallen och simhallen.
Era förslag och kommentarer hjälper oss i vårt arbete att
komma #framåt.

Henrik Säljgård, Dala-Järna

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Jag vill arbeta för att landstinget
ska ha ett landsbygdsperspektiv
och att personalen prioriteras.
Tandvården i Vansbro måste
upphandlas så att vi slipper åka
till Rättvik.
Annika Simm Eriksson, Äppelbo

Jag kommer att verka för att
gång- och cykelvägen i Nås byggs
under mandatperioden.
Anders Lundin, Nås

3

Vansbro | Nås
Mellanborg 9:7

Vansbro | Dala-Järna
Liljas hol 101

Utgångspris 225 000 kr
Rum 2 rum
Boarea 34 kvm + 30 kvm Tomt 11 860 kvm
Visas Lör 8/9 11.00-11.30
Mäklare Sofie Källman 070-395 87 60

Utgångspris 975 000 kr
Rum 6 rum, varav 4 sovrum
Boarea 144 kvm + 130 kvm Tomt 1 646 kvm
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Vansbro | Äppelbo
Näset 68

Vansbro | Nås
Lindesnäs 133

Utgångspris 790 000 kr
Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum
Boarea 85 kvm + 5 kvm Tomt 20 888 kvm
Visas Sön 9/9
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Utgångspris 325 000 kr
Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum
Boarea 85 kvm + 5 kvm Tomt 1 562 kvm
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

FÄRSKKAPAD VED

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

Västerdala Ved HB
Per
Anser Anders
det viktigt Pettersson
att vi kan ha
Nås, Tfn. 070 6702154
ungdomsverksamhet
i alla
kommundelar, och att skolverksamhet upp till årskurs 6 skall

Vansbro | Dala-Järna
Skålö 70
Utgångspris 395 000 kr
Rum 5 rum, varav 3 sovrum
Boarea 114 kvm Tomt 2 490 kvm
Energiklass G
Visas Tis 4/9 15.00-16.00 Sön 9/9
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Fastighetsbyrån 0241-520 10

Ett stort tack till

Bröderna Låås Trafik AB
Lars, Torbjörn och speciellt
till Gerre Låås, för all kunskap.
Det har varit många fina
och mycket lärorika år.
Bengt Brandt

Men....

Nu drar jag igång med egen verksamhet.
Jag kommer att fortsätta i samma spår
som tidigare, med grus och makadam
i förekommande fraktioner.
Till vägar och till gårdar,
till hus och till torp mm.
Jag kommer även att utföra snöröjning.
Med detta hälsar jag ”gamla” som nya
kunder hjärtligt välkomna.

Jag vill att Vansbro kommun ska
fortsätta sin utveckling som en
attraktiv kommun att bo i och
flytta till genom att skapa förutsättningar för alla att bo, leva
och arbeta här.
Michael Sanneviken f.d.Eriksson,
Vansbro

Minnesgåva till:

Vansbro

Demensförening
INBJUDAN

Dala-Järna Östra Jaktvårdsförening håller
HÖSTMÖTE torsdagen den 6 september 2018
klockan 19.00 i Järna Församlingshem.

Inger: 0281-104 76
familjen.magnusson@telia.com

BG: 5385-8742

Varmt välkomna!
Styrelsen

Vi vill skicka ett

STORT TACK
Till alla våra sponsorer som gjorde det möjligt för oss att ordna
sångläger i Skålö Bystuga.
Hemköp Dala-Järna, Ica Supermarket Vansbro, Skålö Bystuga,
Studieförbundet vuxenskolan,
Bygg & Alltjänst i dalarna.
Och framför allt: Svenska kyrkan.
/Olivia, Eveline & Lina

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
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♪ Allt inom bilvård
♪ Stenskottslagning
♪ Matt o Möbeltvätt

Tel. 070-6560396

Nr 3 på
riksdagslistan

kryssa (X) per-anders westhed
Jag kommer att sträva efter en
kommunal ekonomi i balans. Det
innebär att vi måste nagelfara alla
verksamheter och kontinuerligt
jobba med effektiviseringar.
Lars-Olov Liss, Dala-Järna

Jag vill arbeta för bra och värdiga levnadsvillkor för äldre, bra
klimat för företagande, att landsbygden ska utvecklas - inte avvecklas samt alla människors lika värde oavsett vem man är eller var man kommer ifrån.
* Avskaffa det generella strandskyddet - låt kommunerna bestämma
* Underlätta för läkare att driva egna verksamheter i liten skala
* Sänk arbetsgivaravgiften för mindre företag
* Satsa på vägar och järnvägar även norr om Mälardalen
* Ge äldre valfrihet att välja hemtjänst och äldreomsorg

Vill du veta mer gå in på centerpartiet.se

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

• Rörmokare
• Murare
• Snickare

cegebyggochmark@gmail.com

www.diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

Vansbrobladet

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 30 augusti

kl 14.00 Legoland Andakt, Torbjörn Axelson.
kl 14.00 Solgärdet Andakt, Sune Ek.

Söndag 2 september

kl 11.00 Järna kyrka Gudstjänst med nattvard,
Robert van Aarem.
kl 14.00 Söderåsen Andakt, Båt Lena.

Järna-Nytt
S!mningstider!
OyB
ä
a inl
N

Tisdag 4 september

kl 14.00 Järna församlingshem
   Träffpunkten börjar.

Onsdag 5 september

kl 12.00 Vansbro församlingsgård Sopplunch.
kl 14.00 Järna församlingshem
Kyrkans syförening börjar.

Telefon- och öppettider

Pastorsexpedition, tel 0281-204 58
Järna församlingshem
Måndag – Tisdag, Fredag kl 09.00-12.00
Torsdag kl 10.00 – 12.00
Vansbro församlingsgård
Onsdag 09.00 – 12.00

Kyrkogårdsexpedition, tel 0281-200 91

Järna församlingshem
Måndag – Onsdag, Fredag kl 09.00 – 12.00
Torsdag kl 10.00 – 12.00

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 !

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

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.

Den

Här
Höööga

Annonsen

Kostar
1648kr

Här är det enkelt att leva!
Söndagen den 2:a september är undervisningsbassängen abonnerad från och med klockan 13.00.
Från och med nu gäller ordinarie öppettider
för simhallen och gymmet.
Simhallen:
Måndag: 14.00-18.30 allmänheten, 18.30-20.00 vuxensim
Tisdag: 06.00-08.00, 14.00-20.00
Onsdag: 06.00-08.00, 14.00-20.00
Torsdag: Stängt för allmänheten
Fredag: 09.00-12.00 pensionärer, 12.00-18.30 allmänheten,
18.30-20.00 vuxensim
Lördag: 07.00-15.00
Söndag: 09.00-15.00
Gymmet:
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lördag:
Söndag:

12.00-20.00
6.00-08.00, 12.00-20.00
6.00-08.00, 12.00-20.00
Stängt för allmänheten
9.00–12.00 pensionärer, 12.00-20.00 allmänheten
7.00-15.00
9.00-15.00

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

Ring

0281 719 88

för mer info
eller maila till:

info@vansbrobladet.se

Annonsstopp
Fredagar
klockan 12.00

VECKANS RADANNONSER
BUSSRESA till Västerås Domkyrka
och Skultuna Messingbruk

Onsdag 12 september.
Pris ca. 450 kr. Bussresa, guide och lunch
ingår.

Alla intresserade är VÄLKOMNA
Anmälan senast 5 september till
Birgitta Hellenberg tel. 0730 27 05 13

Säljes: Mercedes Vito -02.
Reservdelsbil 070-355 29 11
Köpes: Slåtterbalk till
3-punktlyft. 070-640 53 58

Vandring Hästängsleden
Onsdag 5 september
Samling vid Glatjärn kl. 12.00

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
för bara

Ålandsresa Onsdag 26 september

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

Åk 2 betala för 1

Anmälan till: Ulla Tällberg
Tel. 0730 86 26 15 eller
Barbro Anderses Tel 0760 52 80 45

20kr

Internet...

Du vet väl att Vansbrobladet/
Järnanytt
finns online?
www.vansbrobladet.se

Närkontakt med skogsmänniskan

om orangutanger och andra djur i Borneos regnskog
Naturfotograf

Lars-Olof Johansson

visar bilder och sin fotoutrustning.

Onsdagen den 5 september kl. 19.00
Hulåns ordenshus
Inträde inkl. kaffe med dopp 80 kr.
Endast kontant betalning.

En önskan att sluta dricka!

Anonyma Alkoholister
Möten Tisdagar kl 19.00
Församlingshemmet
Dala-Järna

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

Uthyres
3 rum & kök hyresledigt
omgående.
2 rum & kök, ledig 1
nov.
Rågsveden, Äppelbo.
Ring 070-355 29 11

TE RÖJ & PLÅT AB
Tak

Övriga byggnationer, stora som
små. Gratis offerter

076-277 41 15, teroj.se

nterrabatt
Däck
till de
flesta fordon

en har sänkt ROT-avdraget.
lugn. Vi kompenserar dig med
rabatt, så att du kan njuta av
lar en ny IVT-värmepump ger.
pel mer och billigare varmvatten.

en till oss för en fri offert
alkyl.

20XX

o.m. 31 mars 2016.
för mer information.

7Välkomn
000 kr a till:
på utvalda
värmepumpar.*

0281-20220

BYGG-TEKNIK

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

Minnesgåva till:

Vansbro

Demensförening
Inger: 0281-104 76
familjen.magnusson@telia.com

BG: 5385-8742

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

Lammkött
Finstyckat i låda, Ekologiskt. Leverans i november.
Sunnanbyns Lantbruk Dala-Floda
Ring 073-656 79 44

Upplysning
Från och med 22/8 2018 upphör all våran
grusverksamhet.
Vi tackar våra trogna kunder för de gångna åren.
Som alternativ kan vi rekomendera Dala-Järna Last AB
Tfn. 0281-595300
Bröderna Låås Trafik AB

Hemmadirekt.se
Möbelbutik i Nås och på nätet
Lördags erbjudande!

Köp valfri soffa och få ett presentkort på 1000:- att köpa annat för i butiken.
(gäller endast i butiken i Nås, ej i webbutik)

Hörnsoffa
6995:-

Cambridge
9995:-

Silvia 3-sits
6995:-

260X210cm

Finns även som 2-sits och fåtölj

Trend
7995:-

Elias u-soffa
6495:-

40% rabatt på alla demoex av utemöbler
Öppettider: Månd-torsd 10-18, fred 10-16, lörd 10-14. Tfn 0281-307 77

HÖSTMARKNAD i NÅS Lördag 1 sept. kl.10-15
Lunch?? Då säljer vi hamburgare och korv
utanför Bettys skafferi kl.12-15
Hjärtligt välkomna! Susanne

Medborgarhuset 2, Nås Susanne H 070-306 70 24 www.bettysskafferi.se

Lördagserbjudande!
Nås

ad
har vi blommarkn
t
Utanför butiken
rgare för 10:-/s
bu
rv
ko
vi
ar
ill
gr
samt

Köp 3st kexchoklad för 20:Korvburgare 1kg 29.95:-

16st Mini Donuts 24.95:Glass 2st 10:-

Hjärtligt välkomna!

Dalarnas Sjukvårdsparti
Vi sätter patienten i centrum
Dalarnas Sjukvårdsparti vet att Landstinget Dalarna
behöver förändras och förnyas.

Vi behöver din hjälp för att genomföra det!
Vi vill ge dig och hela Dalarnas befolkning den hälsooch sjukvård som du och dalfolket behöver.
Vi vill ha bättre och mer tillgänglig psykiatrisk vård.
Vården måste bli bättre på att informera patienter och
anhöriga om rättigheter och skyldigheter.
Lättillgänglig vård.
Vi vill att vården i Dalarna ska vara bland de tio bästa
när vi jämför oss med andra landsting.

Vårt valmaterial till alla hushåll har, av
oförutsedda skäl, blivit försenat. Du kan
gå in på webadresserna nedan.

Dalarnas Sjukvårdsparti
Läs mer på vår hemsida www.dalarnas sjukvardsparti.se eller
https://kampanj.mittmedia.se/dalarnassjukvardsparti.

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Färsk kycklingfilé
Garant

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Fryst fläskfilé
Scan

Sverige
Ca 850g

Naturgodis
Pick&mix

Sverige
Ca 550g

Max 3kg/hushåll

99kr

/kg

79kr

För bonuskunder

/kg

För bonuskunder

69,95kr
/kg

Svensk fläskytterfilé
Nybergs deli
Sverige
Färsk
Ca 1kg

Kylda såser
Eriks såser

Blöjor
Minstingen

Flera sorter
170-225ml

Flera sorter
34-56p

15kr

/st

För bonuskunder

69,95kr
/kg

69kr

/st

För bonuskunder

60
år

Doritos bits
15g

10kr
/st

PRISBOMB

Salami Snacks
Göl
100-150g

15kr
/st

Mango

5:-

Garant, Frysta, 225g.

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

/st

Vi träffade KD,s Torsten Larsson i ett sommarhett Vansbro.
Torsten är en saklig, eftertänksam och kanske något försiktig
person kan man tycka. Inga stora vallöften här inte.
Här kommer en del av vad Torsten tycker inför kommunvalet:
Ang. sjukvården är det problem med samarbetet mellan kommun och landsting ang. hemsjukvården, han hoppas att det
åtminstone ska vara öppet på vårdcentralen förutom vardagar
även på kvällar och lördagar.
Han tycker också att det finns ett behov av fler bostäder i kommunen. Kanske ska Söderåsen bli enklare bostäder för unga
eller trygghetsboende för äldre.
Vill också se över föreningsbidragen, vilka är lite orättvisa idag.
Friskolor och äldreomsorg på entreprenad ska finnas för valfrihet för invånarna. Simhall och gym kan också drivas i andra
former.

VAL

Förskolan fungerar bra förutom Mossebo som ska ses över.
Ekonomin i kommunen löser vi genom att prioritera kärnverksamheten, ta bort onödiga kostnader och prioritera styrningen
med tydliga uppdrag.
En barnomsorgspeng på 6000:-/mån ska införas.

Anders Hed
Vansbro kommun
har nu fått ett helt
nytt parti.
Styrningen av kommun ska ske via kommunstyrelLandsbygdspartiet.
sen, fnns inte folk till alla nämnder om vi
Anders som är första namn på
   skulle införa dessa. Om KD fick regera helt
kommunlistan säger att vi skiljer
ensamma skulle de genomföra KD´s prooss i stort sett i alla frågor gentemot
gram fullt ut, detta skulle ge en posiSd,s politik. Några punkter som LP tycker
tiv utveckling för hela vår komoch tänker arbeta för: Moravägen ska saltas,
mun.
Vi prioriterar
Enklare ”billiga” lägenheter ska byggas omgående
förskola,skolan
och
alla skolor ska förstatligas, EU har ej en rättvis
fördelning av medel mellan länderna, nämndemanna
äldreomsorgen.
styre ska införas, politikerna ska ta ett större ansvar,
Max 12 barn i
tjänstemannaleden ska ses över, hela kommunen ska
grupperna.
organiseras och effektiviseras rejält vilket möjliggör att lönerna
för fotfolket kan höjas till rimlig nivå, större ansvarstagande av
cheferna.
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LP är inte främmande för en kommunalskattehöjning, om inte resurserna
räcker till.
Ekonomin ska ordnas genom ett förbättrat budgetarbete och en noggrann och bra uppföljning.
Statliga regler bör ses över, ska anpassas till landsbygden, då kan
dessa våra konsultkostnader minskas betydligt.
Om landsbygdspartiet skulle styra helt på egen hand skulle vi jobba
för folket, om två år skulle vi få en bättre struktur i budgeten och ha
infört en ”plattare” organisation som möjliggör och underlättar uppföljning.

Balanserat sunt bondförnuft i kommun
och i hela landet

PRO DALA-JÄRNA – NÅS
Vi startar höstens cirkelverksamhet vecka 36.
Friskvård tisdag kl.10.00 och textil/trä torsdag
kl.10.00 i lokalen på Säljevägen. Gamla och
nya deltagare är välkomna.
Frågor ring Britt-Karin 0703 99 34 49
Studieansvarig

31/8 17-21
Hamburgerkväll
Vi grillar våra egengjorda hamburgare ute på
bryggan. Sedan bygger
du ihop dina egna
utifrån eget tycke på
tillbehörsbuffén.
Buffé: 175kr/person
85kr/barn (upp till 12 år)

Kanjanas Thaimat

Thaivagnen står vid Kroons torg i Vansbro
fredagen den 31/8 kl.12.00-20.00
Tfn 073-803 97 07		

Varmt välkomna!

ÖPPETTIDER
ONS-SÖN 14-21
14/9 14-20

YOGA och SAMTAL
för gravida föräldrar

Afternoon Tea-förbokas!
7/9 14-18
21/9 14-18
Scones-snittar-sötsaker

Karin och Lena bjuder in till fem YOGA och SAMTAL, med
avslappning och andningsövningar, för att stärka dig i din roll
som blivande förälder till ytterligare ett barn.

Start: oktober
För mer info:

Lena Westin, yogalärare, sjuksköterska, psykoterapeut,

15/9 STÄNGT(abonnerat)
20/9 stängt pga.Kurs

070-373 18 41, yogaihagen@gmail.com
Karin Hederskog, barnmorska,
073-200 00 38 karin.hederskog@gmail.com

Välkomna hälsar Linn &
Daniel med personal!
070 261 66 93
ryggasstugan.com

www.yogaihagen.se

Djurrikets kungar och drottningar behöver hjälp. Trots att de är både starka och listiga
har de ingen chans emot ett skarpladdat gevär. I femtio år har vi arbetat med att
förhindra dödandet i skyddade områden runt om i världen. För att sätta stopp för den
avancerade tjuvjakten arbetar vi med myndigheter för att både skärpa lagarna och få
dem att tillämpas. Vi jobbar också för att efterfrågan på olagliga produkter ska minska.

Stöd vårt arbete, bli Tigerfadder idag! wwf.se/tigerfadder

Indian Tiger. © National Geographic Stock / Michael Nichols / WWF

Hjälp oss rädda
de starkaste

Gilla oss på
Facebook
Besök vår
hemsida
vansbrobladet.se

Tis 4/9
Ons 5/9

Frälsningsarmén

14.30
10.00
14.30
		
19.00
		
Välkommen!

Bibelsamtal.
Musiklekis.
Terminsstart: After School
för elever i årskurs 4-6.
”Om tro och liv”. Gudstjänst
i samtalsform.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Källartorpskyrkan

Sö 2/9 16.00 Se Misionshuset, Nås.
Må 3/9 09.00 Bön.
		18.30 Styrelsemöte.
On 5/9			 Terminsstart för Änglabus.
				 Ny tid 17.30 - 18.30.
				 Samlingarna kommer att hållas
				
jämna veckor.

Alla Varmt
Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Vårt Varma
Tack

Till alla som hedrat minnet
av vår kära

Jon Anna-Lisa
Larsson

Vid hennes bortgång.
Samt ett stort tack till
personalen på Bäckaskog,
avdelning orange 3.

Gunnar & Margareta
Anita & Marie
med familjer.

Västerdalarnas Friförsamling
Sönd 2/9 16.00 Gem. gudstjänst i
				
Missionshuset, Nås.
Varmt välkommen!

Nås Missionshus
Söndag kl. 16.00 Gemensam Gudstjänst
Medv. Åke Johansson,
Sång Maud Berglund m. fl.
Måndag kl. 18.00 Handarbetskväll.
Onsdagar kl. 13.30 - 16.00 Öppet Hus/
CofféHouse (alla onsdagar tills vidare)

Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Restauranger
i Vansbro kommun

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00

Tor: Raggmunk, stekt fläsk &
lingonsylt.
Rotfruktssoppa.
Päronkaka & grädde.
Fre: Köttfärslimpa, gräddsås &
potatis.
Fiskgryta med sparris & pot.
Mån:Potatisbullar, bacon,
lingonsylt.
Kebabgryta & ris.
Tis: Rödspätta, remouladsås &
potatis.
Fläskkarré, champinjonsås &
potatis.
Ons: Lasagne.
Varm korv, spenat & pot.
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.
Strömming, mos, dillsmör
& lingon.
Mån: Viltskavsgryta.

Fiskgratäng.
Tis: Fläsk med löksås.
Pasta med kyckling,
gorgonzola.
Ons:Äppel o chilimarinerad
fläskkotlett, potatisgratäng.
Fiskgryta.
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

MANUSSTOPP
Sista inlämning av annonser är

FREDAG kl. 12.00
Redaktionen

Pepes Cup vill rikta ett STORT TACK
till alla våra fantastiska sponsorer 2018!

Ni gör det möjligt att arrangera Sveriges mest generösa fotbollscup i Vansbro!

Huvudsponsor
WALTECH

Orkla Foods Vansbro, Coop Vansbro, Ica Supermarket Vansbro,
Lyko, Monark Exercise, Värdshuset Flottaren,
Restaurang Selins, Vansbroäventyr AB, Vansbro Montage AB.
Vansbro Konditori, Rindi, Tempo Äppelbo, Maserfrakt, Ekonomoen,
Olséns Järnhandel, Glas & Ram, Handelsbanken, Vansbro Elektriska,
BoBe plastindustri, Åkerströms, Restaurang Saltvik, SKMA Anläggnings AB, Hydroforming Design Light AB, Edvin Larssons Mekaniska
AB, Kollektion, M. Berglund skogsentreprenad, Kox in, Tornemalms
bilrekond, Byggshopen, Pyramidbageriet, Cykel & Sport, Hecla IT,
Restaurang Side, Städ & Hemservice, Lilla hårmetropolen, Möbelverkstan, Äppelbo Bygg, QC Trädgårdsexperten, Sveden trä, Svetslego.

Med vänlig hälsning Pepes Cup

© Kate Holt / WWF-UK

I samarbete med
erbjuder vi: AM-Teori
Dag 1:Tisdag 18/9 kl.16.00-21.00
Dag 2:Onsdag 19/9 kl.16.00-21.00
Kursen innehåller teori, digitalt utbildnings mtrl.
samt 4 tim körning.

PRIS: 5500 kr

Läs mer på wwf.se/minnesgava

WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Skänk en
minnesgåva

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

Skönhet och välbefinnande för både kropp och själ

Kampanjpris på

Välkommen till Bettys skafferi

Dual senses

stårtor
smörgå åsar
rg
räksmö

149:- Ord. Pris 189:-

livsstilsbutik med
lantlig inredning

Style Sign

159:- Ord. Pris 199:endast beställning

Tisdag-fredag 12-18
Lördag 10-14
Medborgarhuset 2, Nås
070-306 70 24

Härliga doftljus
gjord på sojavax
Medicinsk Fotvård i Dala-Järna
Tel. 070-240 93 38

89:-

Dalarnas Sjukvårdsparti
Vi sätter patienten i centrum
Dalarnas Sjukvårdsparti vet att Landstinget Dalarna
behöver förändras och förnyas.

Vi behöver din hjälp för att genomföra det!
Vi vill ge dig och hela Dalarnas befolkning den hälsooch sjukvård som du och dalfolket behöver.
Vi vill ha ordning och reda i ekonomin, patientnära vård
före byråkrati, pengarna behövs i vården.
Vården ska vara solidariskt finansierad via skatter och
ges efter behov när du behöver den.
Väntetiderna ska kortas för att du och alla andra ska få
vård i tid i Dalarna.

Vårt valmaterial till alla hushåll har, av
oförutsedda skäl, blivit försenat. Du kan
gå in på webadresserna nedan.

Dalarnas Sjukvårdsparti
Läs mer på vår hemsida www.dalarnas sjukvardsparti.se eller
https://kampanj.mittmedia.se/dalarnassjukvardsparti.

Välkommen till oss på Samu
Våra utbildningar

Utbildning för säkrare arbetsplatser!

• Lifturbildning (Skylift)
• Fallskydd
• Terränghjuling
• Motorsåg
• Truck
• Teleskoplastare
• Arbete på väg

• ESA-14/ESA-Röj/EBR
• Travers
• Fordonsmonterad kran
• Säkra lyft
• Hjullastare
• Grävmaskin

Utbildning hos oss innebär att du som kund uppfyller de
kriterier som både arbetsmiljöverket och branchen ställer.
Vi jobbar efter konceptet säkerhet, hälsa och arbetsmiljö
för att vi anser att alla har rätt att känna sig säkra och ha
en trivsam arbetsmiljö på sin arbetsplats.

Vi är flexibla och skräddarsyr utbildningen efter
era behov och tidigare kunskaper.
Stora som små grupper, på plats hos er eller i våra egna lokaler. Välkomna att höra av er med era önskemål!

0281- 200 50 • info@samu.se • www.samu.se

Egentillverkade
hamburgare.

100% nötkötitketn

endast i Järnabu

FYLLD!
Disken alltid VÄL
med
tkött
Extra välhängt nö
er
a charkprodukt
Nöt- Fläsk- Övrig

al

Anders med person

Välkommen! hälsar

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

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

Tfn 070 6909422 Tfn 0281 20408

Flygfältsvägen 22 780 51 Dala-Järna

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

Anders Edlund är det nya förstanamnet på Socialdemokraternas 		
kommunlista. Anders får väl representera det nya och det unga.
		
Här kommer några punkter som Anders och S vill prioritera:
		
Moravägen ska saltas, läkarna bör komma till Vansbro istället för vår
		
bilåkning. Seniorboenden i alla kommundelar ska byggas även lä-		
genheter och bostäder måste byggas. En översyn av stiftelsen
		
Vansbrohem. Skolan ska prioriteras, vi måste investera i lärare och
skolledare, öka personaltätheten.
		
Föreningsbidragen ska ses över och vara mer behovsprövade.
Anders kan tänka sig ett fortsatt samarbete med Centern. Vad gäller privatiseringar ska
inte simhall och gym läggas ut på entreprenad, skolan och äldreomsorg är han lite
kluven i, privatiseringar kan kullkasta kommunens ekonomi. Barnomsorgen fungerar
ganska bra förutom Mossebo som måste åtgärdas.
Anders vill ha en översyn av den politiska organisationen huruvida det ska vara nämnder eller styras som idag.
		

Personalpolitiken måste ses över, vi behöver en bättre styrning av både 		
chefer och verksamheter, våra anställdas löner ska också ses över.

		
David
			
Om s skulle få egen majoritet skulle vi nog fortsätta att samarbeta
Gustafsson
			
med Centern, tror att samarbete är bra och det har fungerat
Liberalerna
				
bra de senaste tolv åren.
Vi tycker att
		
medarbetarinflytanServicekontor ska inrättas i
det fungerar dåligt,
Vansbro, kommer att underlätta
vår personal måste medför invånarna och minska
verka i ett tidigare skede vid
omorganisationer. Tycker inte det
restiderna.
behövs fler bostäder, trenden är
Återställa
tyvärr en minskad befolkning. Skolan 		
har stora problem med kränkning av elever
		
sågverksmuseet.
rapporteringen måste bli bättre även styrning
			
Ej mer vindkraft.
och insyn måste förbättras. Resurserna till fritidsgårdarna ska ökas och inga nedläggningar.
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De äldre ska kunna bo hemma längre genom att biståndshandläggarna ska få ändrade riktlinjer.
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Vad gäller ekonomin ska tjänstetillsättningar ske bara vid verkliga
behov. Riktiga underlag ska finnas vid varje investering, gäller också
att prioritera rätt saker.
David tycker att barnomsorg, äldreomsorg, skolan och företagande har den
största prion. Enklare arbetsuppgifter kan läggas på ej utbildad personal och
då kan lönerna höjas i första hand på lärarna och inom den sociala enheten.
David kan tänka sig privatisering av all verksamhet förutom simhall
och gym. Han är inte främmande för att införa kommunala ordningsvakter i.o.m polisens frånvaro.

Partiet mot centralisering.
Vi kommer aldrig att medverka till
neddragningar i Nås, Dala-Järna, Äppelbo

		

Wahan Harutun, Kommunpartiets grundare och förstanamn på
vallistan. Är Wahan politikens buse? En sak är säkert han törs säga
vad han tycker.
         Han tycker inte hemsjukvården fungerar bra sedan kommunen fick
ta över, tycker landstinget ska ta ett större ansvar.

		
		

Små lägenheter ska byggas omgående. Äldreboendet i Vansbro har
utretts i tjugo år, dags att göra något nu!

		
		

		
Friskolor ska vi ha men skolor och vård ska förstatligas.
		
Nämndemannastyre kan vara bra om det funnes kompetens.
		
Lönerna måste höjas och en bättre personalpolitik måste till, ny personalchef, annars
fungerar inte varken barn eller äldreomsorgen. Ingen har gjort något åt detta de
senaste tolv åren.
För att få ordning på ekonomin måste det till en kompetentare förvaltning,
              effektivisering måste till och en mycket bättre internkontroll av allt.
  
Konsultarvodena har faktiskt sänkts, men istället har nu flera av
			
konsulterna anställts av kommunen.

VAL

I VA

Per Skagerling
-Vi kan tänka oss att styra kommunen tillsammans med
Gör
nu en comeback
				
Liberalerna, vi skulle då få ordning på ekonomin och få
i Moderaterna, efter
en personal som skulle må mycket bättre än vad s
en
tids frånvaro i politiken.
					
om är fallet idag.
Sjukvård och vägen till Mora
ska underlättas med en utbyggd
Satsning på hemsjukvård.
kollektivtrafik. Tycker inta att vi ska
Sänkt vattentaxa.
behöva betala samma skatt som de som
Ekonomin.
bor i länets centralorter.
Moderaterna vill uppmana stiftelsen att snarast
bygga hyreslägenheter.
Föreningarna bör samlas och samarbeta i ett kontor
med både vaktmästeri och administration, där kommunen
kan vara behjälplig.
Privatisering av skola och äldrevård är bra om det fungerar på
rätt sätt.
Hur kommunen ska styras är ett problem, finns för lite engagerade
människor, svårt med nämnder.
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Att vi har låga löner i Vansbro kan ha sin förklaring i att det finns många
anställda som ej är behöriga.
Ekonomin kanske kan lösas genom att anlita fler konsulter och
minska ner på tjänstesidan. VDUF är ett problem som måste lösas.
Förvaltningen måste omstruktureras. Vi måste bli fler människor i
kommunen, mer personal i företagen och bostäder ska byggas.

Ny idrottshall-aktivitetshus i Vansbro
Bygga särskilt boende i Dala-Järna
på nya området.

P

			

Stina Munters, Centerns första namn som gärna sitter kvar
ännu en period.
-Jag vill gärna fullfölja det arbete som vi nu har påbörjat.
Sjukvården kan utvecklas genom samverkan kommun-Lands
ting, då kan vi få en bättre sjukvård.
Bostadssituationen kan lösas med att vi får bestämma över 		
strandskyddet då attraktiva lägen kan erbjudas, vi behöver en
     förbättring av finansieringen av bostadsbyggandet på lands			
bygden. Bygga anpassade trygghetsboenden.
			
I skolan ska vi fortsätta arbeta med systematiskt kvalitetsar		
bete, fysisk aktivitet är också mycket bra, tidiga insatser är 		
			
viktigt.
			
Centern tror på fortsatt alternativ organisation, vi ska bli
bättre på att fördela uppdrag emellan oss.
Lönerna ska vara lika som jämförbara kommuner och ekonomin har inte tillåtit 		
några löneökningar förutom avtalen.
		
Vad gäller ekonomin så är VDUF ett stort problem, sammanslagningen 		
med Malung var för dåligt förberett, IFO är största orsaken till budget 		
underskottet och det är väldigt svårt att planera. Det gäller att jobba
			
förebyggande med både barn, vård och vägar mm.
			
Om vi skulle få styra själva skulle vi samverka med privata
				
och ideella krafter och jobba mer förebyggande.
				
Vi skulle få en bättre ekonomi och mer livskraft ute i 		
					byarna.
Gunnel Gustafsson
Vänsterns starka kvinna.
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Det absolut viktigaste i kommunen
är personalpolitiken och styrningen
av arbetsplatserna.

Hon är inte främmande för privatisering av kommunala verksamheter.
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”Långsiktigt hållbart arbete
med fokus på god arbetsmiljö
och stort brukarfokus i alla
våra verksamheter”
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Det ska vara öppenhet i verksamheterna.
Gunnel tycker inte att fler bostäder behövs,
antal lägenheter är i balans med antal sökande.

201

Skolan ska ha starka rektorer som står bakom sin personal vilket ger en bra skola med trygga elever som lägger sin
energi på skolarbetet. Förskolorna fungerar bra, ambition finns
till en satsning på Mossebo.
Vi saknar tyvärr ytterligare kommentarer från vänstern.
Vi har vid pressläggningen ej hunnit få in dessa. red.
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Sportsidan
DJIK

Inlösen av

FRITIDSCHECKAR

DJIK välkomnar alla barn och deras familjer
att lösa in kommunens fritidscheckar.
Värdet av inlösta checkar tillgodoräknas vid
betalning av kommande års medlems- och
aktivitetsavgifter. Checkar löses in på kansliet
vid IP i Dala-Järna. Mer info: 0281-204 09.

HIF

VAIK

Veckans matcher på

VANÅVALLEN
Välkomna på årets
femkronorsmatcher!
Lördag 1/9 kl.15.00
VAIK—Korsnäs IF
Herrar div.4

Söndag 9/9 kl.15.00
VAIK—Korsnäs IF U
Damer div. 3

Fotboll
Herrar div.6 Norra

Söndag 2 september kl.15.00

Hulåns IF - Färnäs SK

Matchsponsorer:

Gratis inträde
Aktiviteter för hela familjen
Lotter, hamburgare, korv, toast,
kaffe & läsk.
Utförsäljning godis och glass.
Välkomna till Vanåvallen och
Vansbro AIK fotboll-en förening för alla!
Ps. Följ oss på Facebook: Vansbro AIK fotboll

Hulåns IF-Fotbollssektionen
Korrektur från Vansbrobladet AB.
Granska och återkom med godkännande/Ändringar via:

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

LAGTÄVLING
1 september kl.11

upptakt VAIK Hockey
Lördag 1/9 kl.11.00

Hockey
vid klubbstugan.
För spelare i U11/12 samt U13/14.
Efter upptakten kan man åka friåkning om man vill testa utrustningen
Vid frågor ring Patrik Mörk 076-822 09 05

Den klassiska lagtävlingen
(Mor Kjells klubba) för tvåmannalag
äger i år rum lördagen den
1 september kl.11
Grupper och tävlande lag kan ringa
Skålö bystugas tfn. 070-228 14 24
el. Nils 070-538 76 10.

Arrangerar skidtävlingar i
Påsk

Terränglöpningen

startar den 5 september kl.18.30
Alla är välkomna!

Pris från

16.900:(inkl. installation
och ROT)
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ELVARUHUSET I VÄSTERDALARNA
Stationsv. 1, Björbo. Tel. 0241-79 32 70

Pär Skagerling
Kommunalrådskandidat

Jag ger mig inte.
Jag vill fortfarande se en ny idrottshall
och allaktivitetshus i Vansbro. Det
behövs både för skolans verksamhet
och för fritidsaktiviteter.
ModeraternaVansbro

ModeraternaVansbro

dalamoderaterna.se/vansbro

Vänsterpartiet i Vansbro arbetar
för en bättre kollektivtrafik.
Att ta sig till Mora lasarett idag med kollektivtrafiken kan i värsta fall ta en hel
dag i anspråk om det över huvud taget är möjligt, allt beroende på vilken tid
man skall vara där. Följden blir oftast att man måste ta bilen eller att någon
måste skjutsa fram och tillbaka. Vänsterpartiet ser det som en självklarhet
att det ska finnas bra bussförbindelse mellan Vansbro och Mora, och det är
något vi kommer att arbeta för i kommunfullmäktige.
Möjligheten att nå vården ska inte vara något som kräver bil! Som situationen
är i dag är vården inte tillgänglig för alla invånare!
En bättre kollektivtrafik är heller inte bara en jämlikhetsfråga
utan även en miljöfråga!

2018

LÖRDAG 12016
SEPT kl.11-15

Butiker öppna till kl. 15.00
LÖRDAG 3 SEPT 11-15
11.00 Årets potatissoppa
börjar serveras
Butiker öppna till kl. 15.00
11.00 Sagostund för de minsta på biblioteket
11.45 Jolpäronsloppet 0-10år.
Anmälan
utanför gamla
Konsum
11.00
Årets potatissoppa
börjar
serveras20:12.4511.30
Traktorcruising.
Samling
med
traktorerna
PA:s
torggamla
12.00
Jolpäronsloppet 0-10år.Samling
och anmälan
utanför
Konsum
13.1512.30
Potatisskalartävling
(MorErikes
Torg)
Traktorcruising. Samling
med traktorerna
PA:s torg 11.30
frånlokala
”Trillan”
; Mor Erikes
Torg Mor Erikes torg.
14.0013.00
”HetUnderhållning
potatis”. Våra
politiker
utfrågas.
14.00 Potatisskalartävling
(MorErikes
Torg) Barnaktiviteter mm
Försäljning,
Hantverkare, Tävlingar,
Lotterier,
Hantverkare, tävlingar, försäljare, lotterier, hästskjutsar, traktoråkning m.m

SÖNDAG 2 SEPT 11-15
SÖNDAG
4 SEPT 11-15
Besök öppna
gårdar

Besök öppna gårdar
Gladgården med sina
djur och traktorer för barn
Willmans potatis , Noret 225
CH,s gårdsbutik Skålö
Frömansgården , Skålö 324 , mjölkkor
”Täppa”
Norenius
Skålö
”Täppa”
, Noreniusträdgård
Trädgård /i CH:s
Gårdsbod Skålö 151
Baggården, Engmans ekologiska odlingar Kvarnåker
+
några till
(vi annonserar
på plats med
under
lördagen)
Välkomna
/ Föreningen
JaJärna i samarbete
andra
föreningar, företag o enskilda
Välkomna!
Föreningen
JaJärna
i
samarbete
med andra
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------föreningar, företag o enskilda
Se också hemsidan:
www.dala-jarna.se
AVRUNDA JOLPÄRONFESTENS
LÖRDAG
MED ETT BESÖK PÅ JUF-LOKALEN

Kl. 19.00 – 21.00
Entré 100:-

Möt landstingspolitiker från Vänsterpartiet i Vansbro!
På torsdag den 30 augusti får Vansbro besök av Maja Gilbert, landstingsråd

SPELAR GAMLA GODINGAR
och David Örnberg, landstingspolitiker som kandiderar även till riksdagen.
HAMBURGARE & KAFFE SERVERAS

Du kan träffa dem i Speakers Corner på Allégatan i Vansbro centrum på torsdag från kl 15.

/Välkomna till en trevlig kväll / Järna Teater
--------------------------------------------------------------------

Varmt välkomna att ställa frågor till Maja och David, och även lokala
representanter från Vänsterpartiet finns på plats!

-----

ALTERNATIVET
Sverige är kanske världens mest genomorganiserade land.
Vansbro en av de mest misskötta kommuner.
Rättskött, kan vi skapa en bra kommun för våra innvånare.
Allting skall lösas med mer pengar, inte en fråga om hur vi
använder de skattepengar kommunen redan får.
Valfläsket måste betalas av någon och det är du som betalar
för detta partiernas sätt att köpa din röst.
Vad vi behöver göra är effektivisering av verksamheter som fått
växa sig stora. Modet att ta impopulära beslut är mindre än
viljan att vara alla goda gåvors givare - med dina pengar.

TRYGGHETSBOENDE I
ALLA KOMMUNDELAR
Vi socialdemokrater vill ha ett trygghetsboende i kommunal regi och i alla
kommundelar.
Trygghetsboende är för äldre som är för friska för särskilt boende,
men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i
sitt nuvarande hem.

Vi vill

Öka medarbetarinflytandet för
kommunens personal.

Tänk på Hulåns IF´s Minnesfond

Ring 070-535 71 31

Kristdemokraterna prioriterar
Vi vill se högst 12 barn per småbarnsgrupp i
förskolan så att små barn får den
uppmärksamhet de behöver.
Vi vill att det kommer högst 12 olika personer
från hemtjänsten till brukare under 14 dagar, för
att de äldre ska känna trygghet.
Vi vill ta ansvar för att förbättra arbetssituationen
för kommunens personal.

I tolv år var vi enda opposition i kommunpolitiken, men kunde de
senaste åren trots varningar tyvärr inte bromsa det ekonomiska
förfallet. Tjänstemannaväldet hade redan tagit över och misslyckades
och därmed även de styrande stora partierna (C & S).

Ställ dina frågor på kommunpartiet.nu eller besök oss på följande
platser:
Fredag 31 augusti kl. 16.00-19.00
i Äppelbo i entrén mellan värdshuset och Tempo.
Lördag 1 september kl. 14.00vid VAIK fotbollsplats, ”Kaffe och bröd” om du svarar rätt på våra frågor. Vi finns på Jolpäronsdagen ca kl.14.00.
Söndag 2 september kl. 14.00-18.00
i Lokparken. Vi bjuder på kaffe, saft och korv med bröd.
Information om valet till de nyanlända på svenska, arabiska,
tigreanska, kurdiska, somaliska och farsi.

Bussförbindelse med Mora
Moderaterna i Vansbro ska aktivt jobba för att återinrätta busslinjen mellan
Vansbro och Mora. Det måste vara möjligt att åka kollektivt till lasarettet
och till jobbet!
Din röst på Moderaterna i Vansbro är en röst för mindre påverkan på miljön,
bättre möjlighet att komma till jobbet i Mora och för att få hit personal till
våra bristyrken.
Läs mer på vår hemsida!

ModeraternaVansbro

ModeraternaVansbro

VHS-Kassetter
VHS-C Kassetter
Video-8
Hi8
Kassettband (Ljud)
Vinylskivor
Fotografier
Diabilder
Fotonegativ
Inscanning upp till A3

dalamoderaterna.se/vansbro

CD
DVD
Blueray
USB-sticka

Vi finns i centrala Vansbro

(I samma lokaler som Vansbrobladet)
Lämna/hämta ditt material: Mån 08.00 - 16.00, Fre 08.00 - 16.00
Nostalgiverksta´n • Järnvägsgatan 35, 780 50 Vansbro • 0281-719 88

