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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Wienerbröd
Dafgård

Svenska äpplen
Sverige

85g

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Läsk
Premier

Flera sorter
Klass 1
15kr
/kg

5kr

ONSDAG 05 SEPTEMBER 2018

Flera sorter
1,5l

60
år

2 för
15kr
+ Pant

/st

För bonuskunder

För bonuskunder

Grillad kyckling
Kronfågel
Sverige
Hel
Ca 900-1000g
Max 2 köp/hushåll

PRISBOMB

Bryggkaffe
Garant
35kr
/st

Malet
500g
Max 2 köp/hushåll

5:-

20kr

Blodpudding

Geas, 500g, Max 3 köp/hushåll

/st

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/

FLANELLSKJORTA

249:-

Nu fyller
vi butiken med

Höstnyheter!

/st

FÖRBERED DIG INFÖR
KYLAN, INSTALLERA EN
LUFTVÄRMEPUMP
Höj värmen sänk energikostnaderna!

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

PROMENADTRÄFFAR i Äppelbo
Jag vill att vi ska ha samma service
i hela landet.
Man ska kunna leva på landsbygden, inte bara i storstaden.
Jag vill arbeta för enklare strandskyddsbestämmelser.

Torsdagar 13 september–18 oktober kl. 14.30
Vi samlas vid kyrkstallet i Bergheden och promenerar
i skogen ca 30 min (med eller utan stavar)
Efteråt fikar vi och pratar en stund
Ingen föranmälan behövs, alla är välkomna!

”GUBBTRÄFF”
i Järna församlingshem
Varannan tisdag, start den 18 september kl. 10.30
Vi lagar en enkel lunch tillsammans,
äter och dricker kaffe.

Lars-Olov Liss, Dala-Järna

Anmäl dig till någon av nedanstående
om du vill vara med:

Monica Bjurström tel. 0281-757 15
Annacari Jons tel. 0281-757 11

DATORTRÄNING

Vi startar måndag 10/9
kl.18:00 i Ja Järnas lokal,

Kostnadsfritt. Info. 0281-20888
Medlemskap i föreningen
Ja Järna krävs för deltagande.

SKIDKUL barmark

för barn födda 2013 och 2014
Start måndag 10/9 kl.18-19
Vi kommer att köra 5 gånger
Plats: Grötholn
Välkomna! DJIK Skidor

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

Däckteam Dala-Järna
Västerdala Däck & Service AB
Propellervägen 13

0281-130 90

Mån-Fre 07.00-17.00

Stort tack! till er alla som
besökt oss under denna
fantastiska sommar.
Golfbanan är nu öppen bara
för större grupper så länge
vädret tillåter.
Grupper kan ringa:
Skålö bystugas tfn.
070-228 14 24

Jörgen Jons i full
koncentration.
Sommarens minigolf
avslutades under lördagen med den traditionella lagtävlingen om
”MorKjells klubba”
Årets vinnare efter
hårda bataljer blev
Team Waltech, med
Jörgen Jons och
Staffan Brandt i laget.

Berätta om

drömmar

VANSBRO

i på

LOKSTALLARNA

www.hja.se
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TRÄFFA DIG!
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0281-71733

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
Gör det enkelt!

TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord
GÖR SOM ANDRA

SKOGSÄGARE
Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner

Värdering
Ekonomi
Juridik

Malung/Dala-Järna
tel. 0280-59 37 83
lrfkonsult.se

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

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

Bli Barnsupporter och
ge 100 kr i månaden.
barncancerfonden.se

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

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 6 september

kl 09.00 Järna kyrka Mässa, Båt Lena.
kl 14.30 Bergheden Andakt, Torbjörn Axelson.
Underlätta företagande,
för en levande landsbygd
med butiker, service och
kommunikationer.
Sven-Erik Andersson, Vansbro

Fredag 7 september

kl 12.00 Nås kyrka Sopplunch.

Söndag 9 september

kl 11.00 Nås kyrka Gudstjänst med nattvard,
Torbjörn Axelson.
kl 14.00 Vansbro hembygdsgård Gudstjänst,
Torbjörn Axelson.

Måndag 10 september

kl 10.00 Nås kyrka Södra Afrikagruppen startar.
OBS! måndag den här gången, därefter tisdagar
kl 10.00 udda veckor.

kör !!!
i
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Alla ni som gillar att sjunga – och du som ännu
inte vet att du kommer att gilla det…
Vi träffas första gången vecka 37
på följande dagar, platser och tider:

Kom !!

Tisdag i Järna församlingshem
kl 15.00-15.45 åk 4-6
kl 16.30-17.10 åk f-3

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

Tel. 070-6560396

Onsdag i Vansbro kyrka
kl 16.00-17.00 Ungdomskör åk 7 och uppåt
Torsdag i Vansbro kyrka
kl 15.00-15.45 åk 4-6
kl 16.30-17.10 åk f-3

Välkommen !

Anki Resare, tel 070-64 88 578
anki.resare@svenskakyrkan.se

Kaffe och samvaro

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

Utsikten, onsdagar kl 10.30 i Vansbro församlingsgård
11-kaffe, torsdagar i Järna församlingshem

Välkommen in, drick kaffe
och prata bort en stund !

Samtalscirkel för anhöriga till
personer med demenshandikapp
Ledare:
Lovisa Berglund & Kerstin Kock, Vansbro Demensförening
dipl. Silviasystrar
Tema:
• Det friska och sjuka åldrandet i hjärnan.
• Bemötande och kommunikation.
• Råd och stöd.
• Expertmedverkan

fastighetsbyran.se

Vansbro | Dala-Järna
Liljas hol 101

Plats: Sv:s lokal, Järnvägsg. 54, Vansbro
Tisdagar med start 18 september kl. 18.00-20.00
Kostnadsfritt för medlemmar i demensföreningen,
övriga 150:Info och anmälan senast 14 sept. Tel 0281 71555
www.sv.se/dalarna
Har du svårt att komma ifrån,
Kontakta anhörigstöd tel. 75148 Välkomna!

Utgångspris 975 000 kr
Rum 6 rum, varav 4 sovrum
Boarea 144 kvm + 130 kvm Tomt 1 646 kvm
Energiklass B
Visas Tis 4/9 16.30-17.00 Sön 9/9 12.30-13.00
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

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

PRO VANSBRO

Medlemsmöte i Pelarsalen
torsdag 13 september kl.14.00

Anders Lundin, Nås

3

Vansbrominnen med Alf Arne.
Cittragruppen underhåller

Kaffe o smörgås 20:-

Välkomna!

Fastighetsbyrån

0241-520 10

Styrelsen

			TRAVTÄVLINGAR
			på travbanan i Dala-Järna

Söndag 9 september. Första start 13.00

Bygdetravslopp för varmblod, kallblod och ponnies
Försäljning av kaffe, dricka, hamburgare, godis mm
Lotterier samt spel på hästar
Fri entré, program 20:-, fri parkering

Välkomna till en trevlig travdag
Minnesgåva till:

Vansbro Demensförening

Inger: 0281-104 76, familjen.magnusson@telia.com
BG: 5385-8742

Anser det viktigt att vi kan ha
ungdomsverksamhet i alla
kommundelar, och att skolverksamhet upp till årskurs 6 skall
bedrivas på alla fyra orterna.
Anders Lundin, Nås

4

Landsbygdspartiet Oberoende Vansbro vill:

Jag brinner för en bra miljö och
jag vill ta tillvara människors
engagemang för att skapa
förutsättningar för en bra miljö.
Det ska vara lätt att göra rätt!
Gustav Tällberg, Dala-Järna

-Verka för att Vansbro kommun ska ha 100%
Behöriga lärare.
-Att kvaliteten på äldre- och demensvården
förbättras genom bättre arbetsförhållanden
för vårdpersonalen.
-Att tjänstemannaledet effektiviseras och
reduceras.
-Verka för fler bussavgångar genom
kommunen.
-Verka för att hela kommunen ska leva

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

• Rörmokare
• Murare
• Snickare

cegebyggochmark@gmail.com

SVETTIGT-BILLIGT & BRA
Gympdags igen!

Myrbackahallen
Ons 12/9 kl.19.30-20.30 Motion tjejer & killar.
Sö 9/9 kl.17-18 Familjegympa.
Sö 9/9 kl.18-19 Styrka & kondition till musik.
Helena 0730-531427
Kvarnåkersskolan
Mån 10/9 18.30-19.30 Herrar/seniorer.
Olle 076-045 21 24
Välkomna! D-J Motionsgymnastik

Järna-Nytt

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

Vi tar emot erat
annonsmaterial senast

FREDAGAR KL. 12.00

Fredrik Gudmunds
070-671 83 83
fredrik.gudmunds@vansbrobladet.se

FREDAX

Åk.3-6

Vansbrobladet

Start fredag den 14 sept 2018
Arr. Myrbackakyrkan Dala-Järna Kontakt: emelievdf@gmail.com

Vi träffas varje
fredag och leker
lekar, pysslar,
spelar spel, åker
på utflykt m.m

Vä

Fika 20:(Gratis första gången)
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Aktivitet

Fika Spel

Vänner
Fredagar 19.00
Lördagar fr.o.m V. 39

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.

Arr. Myrbackakyrkan Dala-Järna

Foto: Toa Heftiba

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

www.diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

www.diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

Jag kommer att arbeta för att
kommunen ska ge tillräckligt
med stöd för att möjliggöra
kulturlivets och föreningslivets
fortsatt positiva utveckling.
Uwe Weigel, Vansbro

Cafékväll
i Tabor
Kapellgatan 5,
Vansbro

Lö 8/9 kl 18.00

Konvertera dina

VHS-Kassetter
hos oss!

Naturfotograf Reine
Jonsson visar ny bildserie.
”Ögonblick av nåd”
Musik av Kerstin och Börje.

Välkomna!

0281 - 719 88

2kr/minut.

Prisexempel: 60min kassett på DVD-Skiva

Servering

179:-

In memorial

Vad kan vi mer
erbjuda dig?

Kåre Asbjörn Thunes
1 år den 6 sept. 2018
Stor sorg och saknad
Du finns alltid hos oss
Lillemor
Keth o Arild
Janne o Åke
med familjer

© David Jenkins / WWF-Canada

Bli Isbjörnsfadder
på wwf.se/isbjornsfadder

WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Rädda isbjörnen

• VHS-Kassetter
• VHS-C Kassetter
• Video-8
• Hi8
• Kassettband (Ljud)
• Vinylskivor
• Fotografier
• Diabilder
• Fotonegativ
• Inscanning upp till A3
Besök våran hemsida för att få mer
information om våra tjänster!

www.nostalgiverkstan.se

Säljare Norge
Vi vill förstärka vår försäljningsorganisation och söker nu en driven, självgående samt affärsmässig person till norska marknaden. Vi säljer glasstillbehör framför allt till grossister och glasstillverkare i Norden och mycket av bearbetningen sker i form av mässor, besök och workshops.
Vi bearbetar också i många fall slutkunderna som bl.a. är glassbarer, caféer och stora kedjor.
Tjänsten kräver att du är duktig på att skapa och vårda relationer. Det är meriterande om du har
erfarenhet av försäljning inom Food Service samt talar och förstår norska språket.
B-körkort ett krav då tjänsten innebär en hel del resor, framförallt i Norge.
Urvalsprocessen sker löpande.
För mer information kontakta Mia Matthed 0281-594912. +46 458 485 94.
Ansökningar med CV skickas till mia.matthed@nimatopaal.se
Nimatopaal är ett bolag i NIC-gruppen och en del av Orkla ASA. NIC är ett väletablerat
varumärke i Europa och består idag av 10 bolag, med ca 500 anställda inom både Sales &
Distribution samt produktion, och har en omsättning på ca 1300 MSEK.
www.nicice.se
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Nu har vi haft två veckor med sprängfyllda ”blad”.
Det är ju det här med valet som ställer till det.
Ni som är intresserade kan gå in på vår hemsida, vansbrobladet.se,
där kan ni följa vår reportageserie, där våra läsare fått ställa frågor till
våra lokalpolitiker.
Förra måndagskvällen blev det så dramatiskt så en sista intervju med
alla åtta partiers företrädare skulle nedskrivas, innan tryckning.
Ärligt talat så blev inte allt så bra som man kunde önska, dels blev inte
utrymmet så stort som det var tänkt, därför fick en del av svaren
kortas ner och en del svar kom inte med alls. Nu efteråt har vi hittat
några saker som bör förtydligas, och en lärdom är nog att man ska ha
mer tid på sig för att kunna göra bra och riktiga reportage.
I KD,s text skriver vi att förskolan fungerar bra förutom Mossebo.
Det var ju absolut inte så att det fungerar dåligt på Mossebo utan det
är lokalerna som behöver åtgärdas eller kanske t.o.m att verksamheten
ska flyttas till mer ändamålsenliga lokaler.
I Vänsterns text skriver vi att Gunnel inte är främmande för
privatisering av kommunala verksamheter.
Det är helt enkelt så att red. har missuppfattat ett svar i hastigheten så
det rätta svaret är att V är helt emot allt vad privatisering heter.
Vi kan bara be om ursäkt om vi halkat lite på tangenterna denna gång
och ska göra allt vad vi kan för att det ej ska upprepas.

Å DU!

JA JUST DU!

Om du inte redan har röstat, se då till att du
går till vallokalen på söndag.
En rättighet vi har, och vår enda chans att kunna påverka vår framtid

TE RÖJ & PLÅT AB
Tak

Övriga byggnationer, stora som
små. Gratis offerter

076-277 41 15, teroj.se

errabattDäck
till de
flesta fordon

sänkt ROT-avdraget.
Vi kompenserar dig med
, så att du kan njuta av
ny IVT-värmepump ger.
r och billigare varmvatten.

oss för en fri offert

mars 2016.
r information.

20XX

Välkomna till:
7 000 kr
på utvalda
värmepumpar.*

0281-20220

BYGG-TEKNIK

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

Reparerar: Väggur Golvur Moraklockor
Bordsur Armbandsur Fickur
Batteribyte Läderarmband
l

l

l

l

Johansson,
0730 312682
JagPeter
erbjuder
dig full däckservice
med nyanasdacktjanst@gmail.com
däck,
omläggning och balansering! Och till ett bra pris dessutom!
Flyttloppis
Har du redan köpt egna däck
hjälper jag dig gärna att montera och balansera!
Lindesnäs
133,och78053
F-skattsedel finns! Öppet både kvällar
helger! Nås
Erbjudande!

15för
och
september kl.10-17 Däckskiftning
Ring eller mejla
mer 16
information!
150:Kontant
el. swish
Peter Johansson, 0730312682,
nasdacktjanst@gmail.com

bl.a vedklyv, eldfell kamin, badtunna kamin, husqvarna
symaskin, 4 vinterdäck med alu fälg, Volvo V50, virke,
skidor, möbler, lampor, dörrar, allmoge kökssoffa osv

DALA-JÄRNA IK FOTBOLL
Lördag 8/9 kl.15.00
Div. 4 Herrar
DJIK—Forssa BK

PRORED
EKONOMIKONSULT

Söndag 9/9 kl.11.00
Div. 6 Herrar
DJIK—IFK Mora

eller enl. överenskommelse.
Kostnadsfri undersökning och prisförslag.
l

Försäljning—Omläggning—Skiftning—Däckhotell
Behöver du nya däck? Då har du hittat rätt!

Matchsponsor

ÖPPET VARDAGAR
kl. 09.00-16.00
l

NÅS DÄCKTJÄNST

l

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

Torsdag 13/9 kl.17.00
Div. 3 Norra Damer
DJIK—Dala-Floda IK

l

Varmt välkomna till IP

Följ oss på Facebook för ev ändringar

Boka tid
idag!

Kvinnojouren
Vansbro
Tfn 070 663 53 79

ANDERS EDLUND
KANDIDAT I VANSBRO

VÄLFÄRD OCH ARBETE
FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.
ETT STARKARE SAMHÄLLE.
ETT TRYGGARE VANSBRO.

RÖSTA den 9 september

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: Kålpudding, gräddsås & pot.
Zuzzinisoppa med pepparrot
Pannkaka, sylt & grädde.
Fre: Kycklingklubba, currysås &
ris.
Chili con carne, ris/potatis
Mån:Ugnsgratinerad falukorv,
senapssås & potatis.
Kycklinggryta i krämig
tomatsås & ris.
Tis: Bacon & ostbakad lax i ugn,
klyftpotatis.
Skinkfrestelse, béchamelsås.
Ons: Pastagratäng med kassler.
Biff lindström, gräddsås &
potatis.
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.
Grekisk moussaka med
tzatziki.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Ceasarsallad med kyckling &
bacon.
Mån: Korv stroganoff med rökt
paprika & ris.
Fiskgratäng.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Ugnsbakad torskfilé, potatis
& citron.
Ons:Korv, pepparrotssås & pot.
Kyckling med ris.
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

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

TUSEN TACK

Charken öppen:

Tor och fre
12-18

FÖR I SOMMAR!

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

Jennie, Milda & Märta
Följ oss på www.hjartatsrum.se
Insta & Facebook

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

Butiken fylls
med

Höstnyheter
Myrbacka - Dala-Järna - 0281 200 07
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Ditt serviceorgan i Dala-Järna
Måndag Klockan
12.00

Öppet alla dagar

Batterier för de flesta fordon
Startmotorer, generatorer, m.m.
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070-245 90 84
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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

Saljgardgris_sigil_gra.eps
Saljgardgris_sigil_gra.tif
Beställ Ekologiskt Griskött
nu, leverans okt-nov.
Saljgardredov_sigil_gra.eps Saljgardredov_sigil_gra.tif
KRAV-odlad
potatis
finns
att köpa varje dag.
Saljgardskog_sigil_gra.eps Saljgardskog_sigil_gra.tif

Lizzie 070-378 85Saljgardgris_sigil_gra.bmp
75 • Henrik 073-277 16 90
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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

Frälsningsarmén

Tor 6/9
14.00
Tis 11/9 14.30
Ons 12/9 10.00
14.00
		
19.00
		

Välkommen!

Sånger till kaffet.
Bibelsamtal.
Musiklekis.
After School för elever i
årskurs 4-6.
”Om tro och liv”. Gudstjänst
i samtalsform.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Källartorpskyrkan

On 5/9 17.30 Änglabus. OBS!! Tiden.
Sö 9/9 10.00 Församlingsdag på Kämpudden
				
med församlingsmöte.
Må 10/9 09.00 Bön.
Ti 11/9 18.00 Symötesstart.
On 12/9 18.30 Målarkurs.

Alla Varmt
Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Västerdalarnas Friförsamling
Västerdalarnas Friförsamling
Torsd 6/9 19.00 Församlingsbön.
Lörd-Sönd 8-9/9 Gemenskapshelg Credo				
gården, Hemfjällstangen.
Tisd 11/9 19.00 Gemensam bön i Missions				
huset Nås.
Varmt välkommen till Myrbackakyrkan!

Nås Missionshus
Tisdag kl. 19.00 Gemensam bön.
Onsdagar kl. 13.30 - 16.00 Öppet Hus/
CofféHouse
Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Taborförsamlingen
Kapellgatan 5 Vansbro

Fr 7/9 14.00 Sång, Söderåsen.
Lö 8/9 18.00 Cafékväll.
Välkomna!

TACK!

Till alla funktionärer, partners, deltagare
och åskådare för ett fantastiskt evenemang!

29 juni - 7 juli 2019

Ett Varmt
Tack

Till alla som hedrat
minnet av vår kära

Vår älskade

Grånäs
Jan Larsson

Ing-Britt Bergstens
minne genom blommor
och gåvor till olika fonder.

Bertil & Gerd

Barnbarnen med familjer
Syster

* 9 februari 1963
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Dala-Järna den 28 augusti 2018
NAOMI
Karin
Mamma
Broder med familj
Övrig släkt och vänner

I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Järna kyrka fredagen
den 7 september kl. 10.00.
Alla som önskar närvara
hälsas välkomna.
Akten avslutas i kyrkan

Freja, 11 år
Alla barn som kämpar mot
cancer är riktiga hjältar. Stöd
barncancerforskningen med 100 kr
i månaden så bidrar du till att fler
barn överlever sin sjukdom.
Bli Barnsupporter idag på
barncancerfonden.se

Vår kära

Göt Ingrid Ström
* 28 mars 1926
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Morn
den 29 augusti 2018
Bertil och Susanne
Annika och Patrik
Carolina och Johan
Joacim
Eva och Stefan
Clas och Therese
Majken och Rasmus
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

Du möter oss ej mer som förr
Välkomnande därhemma
Vid hemmets kära dörr
Där hörs ej mer Din stämma
Din plats är tom
vid fönstrets karm
Där du oss väntat ofta
Kring Din gestalt,
Din blick så varm
Blott minnets rosor dofta
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka torsdagen
den 20 september kl. 10.00.
Alla som önskar närvara
hälsas välkomna.
Akten avslutas vid graven.

Vänsterpartiet i Vansbro driver frågan om sex timmars
arbetsdag Inom den kommunala äldreomsorgen!
I de kommuner som provat sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen
har det visat sig att kostnaden för verksamheten har sjunkit. Det har visat
sig bli färre sjukskrivningar samt en mer positiv personal som dessutom är
mer engagerad i sitt arbete.
Vänsterpartiet anser att Vansbro kommun genom att införa sex timmars
arbetsdag i äldreomsorgen skulle bli en mer attraktiv arbetsgivare och
dessutom skulle det bli en mer effektiv äldreomsorg. För en bra arbetsgivare är frisk och engagerad personal avgörande för ett gott arbetsresultat, vilket visat sig bli resultatet av sex timmars arbetsdag där det
tidigare genomförts.
Sex timmars arbetsdag sänker alltså personalkostnaderna inom äldreomsorgen och skulle således vara positivt för kommunens ekonomi.
Med införande av sex timmars arbetsdag visar Vansbro kommun att menar
allvar med att den vill vara en bra arbetsgivare.
Vänsterpartiet i Vansbro vill att sex timmars arbetsdag med bibehållen lön
införs med det snaraste inom äldreomsorgen, först på prov under ett år
och efter utvärdering permanent, för att sedan provas inom flera
kommunala verksamheter.

i samarbete
med

020–200 210 | dalavattenavfall.se

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

Inför slamtömningen som kommer
att
under
37från
i Vansbro
kommun.
h tankar
skallutföras
tydligt
märkas
utvecka
och röjas
slyoch
ochröjas
Brunnar
och tankar
skall
tydligt
märkas
ut
från sly och

n/gårdsplanen
skall röjas från träd,
och grenar
gräs. Vägen/gårdsplanen
skallkvistar
röjas från
träd, kvistar och grenar
Följande
byar
berörs
under
vecka
37:
t vi kommer så
fram
med
stora och
tunga
fordon.
att
vi
kommer
fram
med
stora
och
tunga
fordon.
Lindesnäs, Nås-Malmsta-Ringvägen, Haga, Närsjö och Orsala.
ema kommer
ut i Bladet
V.34. ut
Vidi Bladet
frågor kontakta
Körschema
kommer
V.34. Vid frågor kontakta
en och avfalls
kundtjänst
på telefon:
020-200
210 020-200 210
Dala Vatten
och avfalls
kundtjänst
på telefon:
Brunnar och tankar skall tydligt märkas ut 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
Välkommen till en kurs om

Sveriges konsthistoria – del 2 Vasarenässansen
Varannan onsd kl 10.30-13.30 i Ja Järnas lokaler, 6 ggr m start 26 sept
Avg 750 kr. Anm. till 070-3710981, gunnar.tullg@gmail.com
Kursledare: Gunnar Lindholm, Vansbro.

Dala Va
Gagnef,
står i de
Vårt hu

!
F I N A B e g b il a r i B jö r b o
Hyundai I10 1,2 Premium -16 3300mil Vit
Hyundai I30 1,6 Business -13 10200mil Blåmet
Hyundai Santa Fe 2,2 Crdi Aut -10 16900 mil Svart
Hyundai Santa Fe 2,2 Crdi Aut -10 12700 mil Silver
Hyundai Sonata 2,0 Crdi -06 17900 mil Gråmet
Citroen C3 Picasso 1,6Hdi -11 9300 mil Vit
Renault Laguna 2,0dci -08 19700 mil Svart
Renault Megane Grand Tour 1,6 -11 8700 mil Gråmet
Saab 9-3 Linear Sportcom -06 25500 mil Svart
Isuzu Pick-Up D-Max 2 2,5 -12 23300 mil Silver
Demobilar till Salu!
Suzuki Ignis 4WD 16 mil Orange met.
Suzuki Swift 4WD 21 mil Svart.
Suzuki Vitara 4WD 160 mil Röd.
Isuzu Pick-Up D-Max Craftsman 337 mil Vit.

www.eljasmotor.se

Björbo 0241-23520

Här är det enkelt att leva!

Här är det enkelt att leva!

Den 1 juli införs parkeringsövervakning i Vansbro tätort
Kommunstyrelsen har beslutat om parkeringsöver• 800 kronor: Används vid de allvarligaste felpar
Saltviksbron
tillfälligt keringarna, där det är förbjudet att både stanna
vakning
i Vansbro tätort frånstängs
1 juli 2017, personal
från Securitas ska fungera som kommunens parkeoch parkera. Exempelvis vid parkering på platser
Saltviksbron är avstängd från den 10 september till den 26 september på grund av staketbyte.
ringsvakter.
avsedda för personer med rörelsehinder, för
Vid frågor, kontakta Rolf Eriksson, telefon: 0281-752 35, e-post: rolf.eriksson@vansbro.se
nära ett övergångsställe eller vägkorsning, på en
Syftet är att förbättra framkomligheten och öka
gångbana.
trafiksäkerheten. Ibland står bilar parkerade på ett
sätt som gör att exempelvis räddningstjänst eller
Om du tycker att du fått en felaktig felparkerings
Höst på biblioteket!
ambulans har svårt att ta sig fram i samband med
avgift så kan du ansöka om rättelse, antingen genom
utryckningar. Ett av parkeringsvakternas viktigaste
att besöka polisen som finns på plats i Medborgar
Med hösten kommer mysiga lässtunder, eller varför inte sköna filmkvällar? Välkommen till
uppdrag blir därför att informera allmänheten om
huset i Vansbro på måndagar klockan 9.00–15.00
oss på biblioteken för att låna böcker, ljudböcker och tidningar! Här hittar du även filmer
varför det är viktigt att följa parkeringsreglerna.
(ta med boten), eller genom att skicka ett brev där
och spel, som du får låna hem. Vi kan också hjälpa dig att hitta den studielitteratur du
du talar om att du anser att parkeringsavgiften är
- om viditt
inte
har böckerna
i vårt sortiment så försöker vi låna dem som fjärrlån.
Ombehöver
du felparkerar
fordon
i centrala Vansbro
felaktig. Adressen står på parkeringsboten.
efter 1 juli får du en lapp på rutan som talar om att
i Vansbro
från du
1 september:
dittVåra
fordonöppettider
står felparkerat,
samt hur mycket
Betala felparkeringsavgiften även om du anser att
Måndag,
tisdag,
onsdag
11-19
måste betala i felparkeringsavgift, beroende på hur
den är felaktig. Du får tillbaka dina pengar om din
Torsdag
och fredagär:
11-17
allvarlig
din felparkering
överklagan godkänns. Bestämmelserna om felpar
Lördag
10-13
keringsavgifter finns i lag (1976:206) om felparke
• 400 kronor: Den lindrigaste felparkeringen,
ringsavgift.
exempelvis parkerat för ilänge
på en tidsbegränsad
Biblioteksfilialen
Dala-Järna:
parkeringsplats.
Vid frågor om parkeringsövervakningen i Vansbro
Tisdag
och torsdag
14-19
kommun, kontakta samhällsbyggnadschef
bibliotek,
telefon: 0281-750
•Vansbro
600 kronor:
När parkeringsförbud
råder, 50,
ellere-post: bibliotek@vansbro.se
Thomas Carlsson på telefon 0281750 00, eller
Dala-Järna,
e-post:
om fordonettelefon:
står med0281-753
något hjul30,
utanför
en bibliotek.jarna@vansbro.se
epost thomas.carlsson@vansbro.se
markerad parkeringsplats.

Välkommen till ditt bibliotek!

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

Vi vill

facebook.com/vansbrokommun •

Öka andelen närproducerade och
ekologiska livsmedel inom
kommunens verksamheter.

vansbrokommun • vansbro.se

Anneli Hultgren
anneli.hultgren@centerpartiet.se

Stina Munters
Stina.Munters@centerpartiet.se

Lars-Olov Liss
Lars-Olov.liss@centerpartiet.se

 Trygghetsboende där viss service erbjuds
 Fortsatt entreprenad på Berghedens särskilda boende
 Stöd till anhörigvårdare
 Trygga Kvinnojourens verksamhet
 Behåll fritidschecken för barn och unga

Vi vill

Ge fler föreningar rätt till föreningsbidrag. Föreningens insats snarare
än målgrupp ska ligga till grund för
rätten till bidrag.

Vi vill

Utveckla de lokala servicepunkterna
och deras erbjudande efter servicepunkternas förmåga.

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.
En stor eller liten vårdcentral nära dig minskar ditt
resande och är bättre för miljön.
Öppna Mora BB igen, vårt krav sedan 2009.
Akutmottagningar ska finnas i Avesta och Ludvika.

Vårt valmaterial till alla hushåll har, av oförutsedda skäl,
blivit försenat. Du kan gå in på webadresserna nedan.
Använd gärna valsedlarna som alla hushåll får i brevlådan.

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

PÄR SKAGERLING
Kommunalrådskandidat

Jag älskar Vansbro Kommun.
Jag älskar att bo och leva här och jag känner tacksamhet för min uppväxt här. Men
det finns utmaningar för en liten landsbygdskommun.
Därför engagerar jag mig politiskt.
För mig innebär ”ordning och reda i ekonomin” inte
bara nedskärningar. Omfördelning av resurser och
effektivare, smartare arbetssätt innebär att vi får mer
för varje krona. Att förtydliga varje tjänstemans arbetsuppgifter effektiviserar förvaltningen.
Varje anställd som tycker det är roligt att gå till jobbet
och varje elev som känner sig trygg i skolan är en vinst
för alla.
Vi har möjlighet att bli fler men då måste det finnas
bostäder. Vi måste samarbeta med och uppmuntra
samarbeten mellan närings- och föreningsliv.
Vi måste våga investera för framtiden. Skapa framtidstro. Höja standarden på boende och fritidsaktiviteter.
Få ungdomarna att bo kvar och få folk att flytta hit.
Det är ”enkelt att leva” i Vansbro Kommun men det
kan bli ännu enklare.

ModeraternaVansbro

ModeraternaVansbro

dalamoderaterna.se/vansbro

Äppelbo höstmarknad

Äppelbo Gemenskap, lördag 15 september kl.10-15
Hantverk, blommor, husgeråd, kläder, böcker och mycket mer.
Lekpark, sagostig och ponnyridning.
Höstsoppa, varm korv och kaffe.

Kom och sälj, kom och köp, kom och trivs!
0281 22784

Stort Tack till alla

som på olika sä gjorde vår Jubileumsdag så fantastisk!

Vi hade en jättetrevlig dag på alla sätt med massor av glada kunder, god mat
och dryck, härlig underhållning, vackra blommor, sång och gratulationer.
Vinnare i tipspromenaden blev Tobias Ekeblad, som hade ALLA rätt!
Vår sammanlagda ålder var den 25/8, 337 år. (6 pers)
Än en gång, vårt VARMASTE TACK!

/Sten Åkerström med Personal

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

 Fortsatt god ekonomisk hushållning
 Förenkla dialogen mellan företag och kommun
 Möjliggör byggande i strandnära läge
 Aktivt miljöarbete
 Vi vill leda hela kommunen framåt!

Rösta på Kristdemokraterna för bättre styrning
Det kommer krävas en hel del åtgärder för att få
riktig ordning på kommunens ekonomi och
verksamheter. I första hand måste vi prioritera
kärnverksamheterna. Vi kommer behöva
verkställa effektiviseringar, sälja fastigheter och
vara restriktiva med delfinansieringar av projekt.
Kommunen behöver en starkare politisk styrning.
Vi antar utmaningen. Vi bryr oss.

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 en landsbygdsmodell för primärvården med
många både större och mindre primärvårdsenheter.
Då slipper du resa så långt.
Du ska själv få välja vård då offentlig och privat vård
är offentligt finansierad för att alla ska få lika vård.
Vi vill ha en ambulansvård som fungerar i alla Dalarnas
kommuner. Även i Rättvik.
Vårt valmaterial till alla hushåll har, av oförutsedda skäl,
blivit försenat. Du kan gå in på webadresserna nedan.
Använd gärna valsedlarna som alla hushåll får i brevlådan.

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

NU TAR VI TAG I VANSBRO
Vansbro ska vara en attraktiv kommun att bo i och lockande att besöka. Det finns
mycket att förändra till det bättre. Moderaterna har idéerna för en hoppfull framtid.
Moderaterna i Vansbro arbetar för bättre villkor för alla som bor och jobbar i Vansbro!

Moderaternas prioriteringar under mandatperioden 2018-2022:
Ny idrottshall i Vansbro
Moderaterna i Vansbro vill att byggnaden
ska vara ett allaktivitetshus där det förutom idrottshall ska finnas lokaler för andra
aktiviteter.
Subventionera vidareutbildning av
obehöriga till lärare
Vi Moderater i Vansbro vill förenkla för
obehöriga lärare, barnskötare, vårdbiträden och undersköterskor att genom arbetsintegrerad utbildning kunna skaffa sig
en behörighet samtidigt som de arbetar
och bor i Vansbro kommun.
Genomgång av förvaltningen
Vi skall under mandatperioden göra en
genomgång av förvaltningen för att på så
sätt sänka kostnaderna för kommunen.
De kostnadsminskningar vi får fram skall
omfördelas till vård, omsorg och skola.

Buss till Mora
Moderaterna i Vansbro ska aktivt jobba
för att återinrätta busslinjen mellan Vansbro och Mora.
Bostäder
Moderaterna vill ge Stiftelsen Vansbrohem i uppgift att bygga fler bostäder.
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden. Vi vill underlätta skapandet
av fler bostäder.
Pulsträning på schemat ska införas
från förskoleklass
Påbörja planering för utbyte av
Saltviksbron.
Bättre integration

På vår hemsida hittar du information om våra kandidater, Moderaternas program på flera språk, sammanställning av valkompasser samt alla frågor ställda till oss genom Vansbrobladet.
Moderata Seniorer, Moderatkvinnorna, Moderata Ungdomsförbundet och Öppna Moderater söker förstärkning! Bli medlem i
Nya Moderaterna i Vansbro! Du gör alltid skillnad!
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