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Torsdag 18 oktober
har vi drop in för

VINTERHJUL

Välkomna mellan kl.13-19
OBS! Se nästa veckas blad för kommande aktivitet

www.eljasmotor.se

Björbo 0241-23520

SYNS DU I HÖ ST M ÖR KR ET ?

Re fle xj a ck or
M ö s s or
V a n ta r
mm
~250
V ä lkom n a !
CYKEL & SPORT Vansbro
REFLECTIVE INDEX

Heltäckande reflex

en billig livförsäkring

Äppelbovägen 2 Tfn 0281 10167

Vi utbildar inom:
• Arbete på väg • Fallskydd
• Terränghjuling • Grävmaskin
• Hjullastare
• Truck
• Liftutbildning • Travers
• Fordonsmonterad kran
• Teleskoplastare
• ESA-14/ESA-röj/EBR
• Motorsåg/röjsåg

VÅRKAMPANJ
VÅRKAMPANJ
VÅRKAMPANJ
Vintern
blev just billigare.
LUFTVÄRMEPUMPAR!
LUFTVÄRMEPUMPAR!
LUFTVÄRMEPUMPAR!

2 200 kronor rabatt på våra
luft/luftvärmepumpar.
RABATT
RABATT
RABATT
2200:2200:2200:-

Kontakta oss för mer info!
0281- 200 50 • info@samu.se
www.samu.se

IVT Nordic Inverter 12 THR-N 8,5 kW

Rekvärmepumpar.
ca pris (IVT 09 PR-N)
från
12 älska
750 krannat.
exkl. installation.
ViVi
älskar
SåSå
attatt
du kan
Ring
för gratis
offert
älskar
värmepumpar.
älska
annat.
Ring
gratis
offert
Vi älskar
värmepumpar.
Så att
du du
kankan
älska
Ring
för för
gratis
offert
Lokala
avvikelser kan
förekomma.
Läsannat.
mer på
ivt.se.

BYGG-TEKNIK
BYGG-TEKNIK
BYGG-TEKNIK

Vi älskar värmepumpar. Så att du kan älska annat.

MALUNG
AB
0280-131
2020
I MALUNG
AB
0280-131
I IMALUNG
AB
0280-131
20

www.ivt.se
www.ivt.se
www.ivt.se

www.hja.se
Här är det enkelt att leva!

Bokcafé för små barn
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

TE RÖJ & PLÅT AB
Tak

Övriga byggnationer, stora
som små. Gratis offerter

076-277 41 15, teroj.se

0281-71733

TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

Program 11–14 okt mamma mia!
Here We go Again
A Simple Favor

Musikal av Ol Parker med
Thriller, Blake Lively
Meryl Streep, Julie Walters
Speltid: 1 tim 57 min
Sö 14 okt 18.00
11 år Speltid: 2 tim 5 min
Btill
Christoffer Robin & To 11 okt 18.30

Nalle Puh
SveRigePRemiäR!

Vansbro teater
Fredag 19 okt. kl.19

Kommande filmer
Lyrro

Äventyr, Familj av Marc
Forster med E McGregor 19 okt
Halloween
Speltid: 1 tim 44 min
Sö 14 okt 15.30
7 år 19 okt

Äppelbo

Mån–Fre
Förköp: Turistbyrån, Visit Dalarna 0771-62
62 62 9-19
Erbjudandet
gäller t.o.m.
3131
Maj
2018.
Erbjudandet
t.o.m.
Maj
2018.
Gäller
när gäller
du gäller
köper
IVT
Nordic
Inverter® t o m 31/10 2018.
Erbjudandet
t.o.m.
31 Maj
2018.

Tfn. 0281 20968

VANSBRO BIO

Medborgarhuset Boka biljett på: bjornbio.se

Lördag 20/10 klockan 11.00
Alla barn födda 2017 är välkomna till Vansbro bibliotek för
en fikastund.
Bokgåvor delas ut och barnavårdscentralen (BVC) berättar
om hur viktigt det är att läsa för små barn.

Sagostund
Lördag 27/10 klockan 11.00
Buktalerskan Stephanie Elovsson Jägmo med dockan Cecilia
läser sagor.

Gratis bio på höstlovet
Söndag 28/10
Klockan 13.00 Lilla Spöket Laban - Buller och Bång
(barntillåten)
Klockan 15.00 Lasse-Majas detektivbyrå - Det första mysteriet
(från 7 år)
Höstlovsbio arrangeras av Vansbro bibliotek i samarbete med
Barnens dag-föreningen, Rädda barnen och Vansbro bio.

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

Lördag
Söndag

Äppelbo
Äppelbo
Välkommen in till oss!

10-16
10-16

Mån–Fre 9-19
Mån–Fre 10-16
9-19
Lördag
Lördag
Söndag 10-16
Söndag 10-16

Nu har viininfört
Välkommen
till oss!
Välkommen in tillmed
oss! 5%
pensionärsrabatt
Gäller onsdagar och torsdagar
för er som är 65+

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

Vi har dessutom alltid vår
rabattstege som gäller alla kunder
(endast vid kontant eller kortköp)
1000-1499kr
1500-1699kr
1700-1899kr
1900-2099kr
2100-2499kr
2500-+		

5%
6%
7%
8%
9%
10%

Gäller ej föreningar
eller företagsköp.
Gäller ej spel,
tidningar, lotter,
tobak och posttjänster

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

Wasabedden finns på

Vi säljer även frimärken och fiskekort!
Vi säljer även frimärken och fiskekort!

Vi säljer även frimärken och fiskekort!
Rågsveden 204
Rågsveden
204
780 54 ÄPPELBO
780 54 ÄPPELBO

Rågsveden 204
780 54 ÄPPELBO

Tel: 0281-220 15
Tel: 0281-220 15
info@tempoappelbo.se
info@tempoappelbo.se

Tel: 0281-220 15
info@tempoappelbo.se

Tänk på Hulåns IF´s

Minnesfond
Ring
070-535 71 31

Vansbro 070-633 31 81

DATORTRÄNING
Pågår i Ja Järnas lokal.
Måndagar kl.18.00-20.15
Alla hälsas Välkomna!
Frågor: 070-638 12 03

Vansbrobladet

• Rörmokare
• Murare
• Snickare

Järna-Nytt

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

cegebyggochmark@gmail.com

Torsdag 11 oktober

Kl 14.00 Legoland Andakt, Torbjörn Axelson.

Söndag 14 oktober

Kl 11.00 Järna kyrka Gudstjänst, Båt Lena.
   Kyrkans syförening serverar kyrkkaffe.

Inbjuder alla bönder och odlare av alla
de sorter till skördefest.
Vi utser den roligaste potatisen i bygden!
Ta med er den roligaste, konstigaste
potatisen som ni hittar.
Så röstar vi om vem som vinner.

Vi tar emot erat
annonsmaterial senast

FREDAGAR KL. 12.00
Tisdag 16 oktober

UTHYRES

1 RoK ledig från
2018-11-01 Heden Nås

Tfn 070-321 52 90
Göran Andersson
G3 Förvaltning

ALMS
M
E
N
R
TO
OND
BILREK
♪ Allt inom bilvård
♪ Stenskottslagning
♪ Matt o Möbeltvätt

Tel. 070-6560396

Däck
till de
flesta fordon
Välkomna till:
0281-20220

Kl 18.30 Järna lillkyrka Veckomässa,
Torbjörn Axelson.

EXPEDITIONSTID
Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00

Kaffe och samvaro

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

Telefon:
0281-719 88
E-post:
annons@vansbrobladet.se
Hemsida:
www.vansbrobladet.se

Välkommen in, drick kaffe
och prata bort en stund !

FÖRENINGEN INGMARSSPELEN

ÅRSMÖTE

Bygdegården Nås.
Tisdag 30/10-2018 kl.19.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
och ändringar av stadgar

Välkomna! önskar styrelsen
FÖRETAGARNA GÖR

SKILLNAD

foretagarna.se/vansbro

Nils Gudmunds
070-538 76 10
nils.gudmunds@vansbrobladet.se

Närkontakt med skogsmänniskan

Fredrik Gudmunds
om orangutanger och andra djur i Borneos regnskog 070-671 83 83
fredrik.gudmunds@vansbroNaturfotograf
bladet.se

Älgjägare
hjälp
oss räkna!
Lars-Olof
Johansson
Har lavskrikorna
ökatbilder
i antal och
eller sin
hur står
det till?
visar
fotoutrustning.
Du som är uteOnsdagen
i skogen och den
har sett
de
pigga,
orädda
5 september
kl.filurerna
19.00
hör av dig till Jonas 070/374 05 87 eller
Hulåns ordenshus
Maud 073/ 993 73 14. Inträde inkl. kaffe med dopp 80 kr.
Vi vill veta hur många duEndast
sett, när
ochbetalning.
var de finns.
kontant
Tack för din hjälp!

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
FÄRG-

Annonsen

Kostar
1635kr

exkl.moms

VÅRKAMPANJ
VÅRKAMPANJ
VÅRKAMPANJ
Vintern
blev just billigare.
LUFTVÄRMEPUMPAR!
LUFTVÄRMEPUMPAR!
LUFTVÄRMEPUMPAR!

2 200 kronor rabatt på våra
luft/luftvärmepumpar.
RABATT
RABATT
RABATT
2200:2200:2200:-

KVARNÅKER/SNÖBORGS VÄGSAMFÄLLIGHET
Kallar till Årsstämma måndag 22 okt 2018
Samling vid Snöborg 25 kl 18:00, alla välkomna ung
som gammal Frågor: uttaxering, brounderhåll, mm.

Claries Damfrisering

Busjöns Samfällighetsförening

LOPPIS

Kallar till extra stämma
Tisdag 23 oktober kl. 18.00
hos Äppelbo Gemenskap

Ärenden: Fastställande av budget 2018
Styrelsen

IVT Nordic Inverter 12 THR-N 8,5 kW

STÄNGT

F.o.m 26/10 t.o.m 9/11
Margareta 0281 10309

Skamheds bystuga
Fredag 13 oktober
kl. 10.00-15.00

Erbjudandet
gäller t.o.m.
3131
Maj
2018.
Erbjudandet
t.o.m.
Maj
2018.
Gäller
när gäller
du gäller
köper
IVT
Nordic
Inverter® t o m 31/10 2018.
Erbjudandet
t.o.m.
31 Maj
2018.

Rek ca pris (IVT 09 PR-N) från 12 750 kr exkl. installation.
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Vi älskar värmepumpar. Så att du kan älska annat.
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AB
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20

www.ivt.se
www.ivt.se
www.ivt.se

Printing

Medborgarrättskämpen från Little Rock i USA

Gloria Ray Karlmark

berättar om sin kamp för allas rätt att gå i
skolan oavsett hudfärg.
Hon och hennes skolkamrater trotsade rasisterna och gick
till den segregerade skolan med soldaternas beskydd.

Hulåns ordenshus torsdag 18 okt. kl. 19.00
Inträde 50 kr, då ingår fika.

Högkvalitativa tryck!
Med den senaste tekniken printar vi högkvalitativa utskrifter
i hög hastighet på det mesta i pappersform!

0281 719 88

för mer info
eller maila till:

info@vansbrobladet.se

Vi kommer inom en snar framtid att lansera vår senaste
investering, så håll utkik i bladet!

Färgutskrifter upp till SRA3 • Brevpapper • Foldrar • Brochyrer
Häften • Kort/Visitkort • Foton • Variabeldata • Flyers
		
Affischer • Flygblad

Järnvägsgatan 35, Vansbro • 0281-719 88

Hjälp oss rädda
de starkaste
När isen i Arktis smälter, försvinner isbjörnarnas och andra arters livsmiljö.
Som Isbjörnsfadder hjälper du oss i vårt arbete för klimatet, isbjörnarna och
de andra invånarna i Arktis.

Hjälp djuren i Arktis att överleva, bli Isbjörnsfadder idag!
wwf.se/isbjornsfadder
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Hör gärna av dig eller gör ett besök hos oss för att diskutera
dina behov av tryckt material!
Vi älskar att ge bort GRATIS OFFERTER

UPPTÄCK VANSBRO´S SPECIALBUTIKER! SHOPPA PÅ HEMMAPLAN!
Vansbro Köpmannaförening
i samarbete med
Svensk Handel

Sportsidan
VAIK

SNÖÅ GK

VAIK-Ishockey stödförening

Personlig service, fri parkering, caféer & restauranger inom gångavstånd.
Kolla in Vansbro köpmannaförenings hemsida www.vansbro.nu

Kallar till

HÖSTMÖTE
Söndag 4 november kl.15.00
i JaJärna-loklalen

Bergslagsvägen 1 Vansbro Tel 010-471 95 70
ÖPPET må-fr 7-17, lö 9-12

Kylan kommer!
Vinterjackor • Mössor
Handskar • Vantar

Val av styrelse och kommittéer för 2019

Batteriljus till höstlyktorna
hittar ni hos oss
från 29:-

VÄLKOMNA! Styrelsen

0281-101 67

Din SKOG & TRÄDGÅRDsbutik
försäljning•reparation•service
Lokstallet, Vansbro, tel 14144

Curlingkängor i lager
dam & herrstorlekar

Tel.0281-10095, 10490

NU PÅ NY
ADRESS

N Allégatan 25

Norra Allegatan 25
Tfn 0281-103 20
digitalbutikerna.se

VANSBROKIOSKEN
ÖPPETTIDER: Må-fr 06.00 - 20.00 Lö-sö 10.00 - 20.00

Musikgrejer: Strängar, kablar, trumpinnar...
Tel/fax 0281-108 65

		
Månadsdragning
Juli		 Augusti
1:a nr 69
nr: 120		
2:a nr 64
nr: 65 		
3:e nr 111
nr: 87
4:e nr 148
nr: 171
September
1:a nr 159
2:a nr 78
3:e nr 127
4:e nr 186

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

Vill ditt företag synas här?
Kontakta
Vansbrobladet
för mer info
www.vansbrobladet.se

Järnvägsgatan 38
0281-109 00

Tordag 11/10 ska vi på kurs,
därför stänger vi kl. 14.00

Dragning

Vansbro Köpmannaförening
i samarbete med
Svensk Handel

Tel. 0281-710 25

Vill ditt företag synas här?
Kontakta
Vansbrobladet
för mer info
www.vansbrobladet.se

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

Frälsningsarmén
Tor 11/10 14.00 Sånger till kaffet. Peter
		
Resare sjunger för och med
		oss.
Tis 16/10 14.30 Bibelsamtal.
Ons 17/10 10.00 Musiklekis.
14.00 After School för elever i
		
årskurs 4-6.
19.00 ”Om tro och liv”. Gudstjänst
		
i samtalsform.

Myrbackakyrkan
Fred 12/10 17.00
Lörd 13/10 19.00
Sönd 14/10 11.00
				

FREDAX.
Ungdomsmöte.
Gudstjänst Åke Johansson.
Barnsamling, ”En trappa
upp”. Kyrkkaffe!

Studieverksamhet & kulturarrangemang
sker i samarbete med

Välkomna!

Nås Missionshus

Välkommen!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Källartorpskyrkan

On 10/10
Må 15/10
Ti 16/10		

18.30
09.00
18.00

Alla Varmt
Välkomna!

Målarkurs.
Bön.
Symöte.

Torsdag kl. 19.00 Bibelsamtal ”Markus”
Onsdagar kl. 13.30 - 16.00 och fredagar 19.0021.00 Öppet Hus/CofféHouse för alla.
Måndag kl 18.00 Handarbetskväll.
Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Taborförsamlingen

PREVENTA

Fastighetsservice

söker noggranna

STÄDMEDARBETARE
till säsongen 2018/2019 i Sälen, gärna föreningar.

Intresserad?
Anmälan till:
annette@preventa.se
tel. 070-609 32 65
www.preventa.se

Sälen • www.preventa.se

Minnesgåva till:

Vansbro Demensförening

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

Kapellgatan 5 Vansbro

Sö 14/10 11.00 Gudstjänst Levi Palmén.
Ti 16/10		 18.00 Bön.
Välkomna!

En sista hälsning som räddar liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på
010 –199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack!

Välkommen på funktionärsfest!
OBS!

Fredag 9 november kl. 19.00
Var: Flottaren
Vad: 3-rätters middag och underhållning av
Johan och Boppen

Sista
anmälningsdag
5 november.

Anmäl dig/er genom att betala in medlemsavgiften 50 kr till vårt
bankgiro: 622-0883 och ange namn i meddelandefältet. Skicka även
namn och personnummer till info@vansbrosimningen.se.
Meddela eventuell matallergi i samband med anmälan.

PG: 90 06 03 – 2

#vansbrosimningen
vansbrosimningen.se

Vill du bli god man/förvaltare i någon av Överförmyndare
i samverkan i övre Dalarnas samverkanskommuner?
Vi söker dig som vill bli god man eller förvaltare för personer som på grund av
hälsoskäl har nedsatt förmåga att sköta sina rättsliga, ekonomiska och/eller personliga
angelägenheter. Vi erbjuder kostnadsfri utbildning i Medborgarhuset i Vansbro den
18:e oktober 2018 kl: 09:00 -16:00. Vi bjuder på lunch och fika.
Är du intresserad? För anmälan ring: 0250-263 50 eller e-post:
overformyndaren@mora.se senast den 15 oktober 2018.
En önskan att sluta dricka!

Anonyma Alkoholister
Möten Tisdagar kl 19.00
Församlingshemmet
Dala-Järna

i samarbete
med

020–200 210 | dalavattenavfall.se

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

Inför slamtömningen som kommer
att
under
41från
i Vansbro
kommun.
och tankar
skallutföras
tydligt
märkas
utvecka
och röjas
slyoch
ochröjas
Brunnar
och tankar
skall
tydligt
märkas
ut
från sly och

en/gårdsplanen
skall röjas från träd,
och grenar
gräs. Vägen/gårdsplanen
skallkvistar
röjas från
träd, kvistar och grenar
Följande
byar
berörs
med
början
under
vecka 41:
att vi kommer så
fram
stora och
attmed
vi kommer
framtunga
med fordon.
stora och tunga
fordon.
Grånäs, Högosta, Morn, Snöborg, Utsälje, Ytteråker, Gruvan och Uppsälje.
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
210 020-200 210
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

Utsläpp av biobärare från Vansbro
avloppsreningsverk i Västerdalälven
Under sista veckan i augusti upptäckte vi att stora mängder av biobärare oavsiktligt släppts
ut från avloppsreningsverket i Vansbro, uppskattningsvis 33 m3 (4 ton). Biobärarna är
normalt en del av verkets biologiska reningssteg, de ser ut som små pastahjul och är
tillverkade av plast.
När utsläppen uppdagades påbörjades skyndsamt ett arbete med att överblicka omfattUpphandlingsansvarig
ningen samt strukturera upp en saneringsinsats. Arbetet med att sanera älven från

biobärare har varit omfattande och vi bedömer att vi plockat upp ca 36 m3. Detta är mer

Vill du tillsammans med oss skapa förutsättningar för en långsikän vad vi beräknar ha släppt ut vilket inte är omöjligt. Under de 10 åren som biostegen
tig och hållbar samhällsutveckling och samtidigt leda och utveckla
funnits i avloppsreningsverket kan det vid tillfällen ha läckt ut mindre mängder biobärare.
våra upphandlingsprocesser?

Eventuellt kan också ytterligare biobärare komma från andra avloppsreningsverk

Vi kan erbjuda
dig ett intressant
i en
spännande
branschoch det kan också finnas ett
uppströms.
Dock är ovanjobb
siffror
uppskattade
beräkningar
med stor samhällsnytta.
visst mätfel i dessa.

Läs mer om tjänsten på dalavattenavfall.se.
Ansök senastVi2017-08-20.
minskar nu på de direkta resurserna för att samla in biobärare. Men då det fortfarande

finns biobärare i älven som sjunkit och som allt eftersom flyter upp så ber vi dig
som privatperson om du hittar större ansamlingar av biobärare att kontakta oss på
020-200 210. Hittar du enstaka biobärare är det ofarligt att plocka upp dem och man kan
om man vill gärna fånga upp dem med ett durkslag eller en håv och slänga det i hushållsDala Vatten och Avfall
AB är ett regionalt VA- och avfallsbolag som ägs av kommunerna
avfallet.
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.
hari sett
över våra rutiner och installerat ytterligare tekniska hjälpmedel
Vårt huvudkontorVi
finns
Leksand.

för att liknande
situationer ska undvikas i framtiden. Vansbros avloppsreningsverk har ett omfattande
renoveringsbehov, Dala Vatten och Avfall AB har planerat en renovering och medel har
sökts inför budget 2019.
Vi tycker självklart att det som hänt är väldigt tråkigt och vill tacka alla boende i
Vansbro som har påverkats och varit delaktiga i saneringsinsatsen vid och i älven. Under
det omfattande saneringsarbetet har vi haft mycket stor hjälp av Frivilliga Resursgruppen
Dalarna (FRG) samt räddningstjänsten i Vansbro. Utan deras hjälp och arbetskraft hade
inte saneringsarbetet lösts så bra som det nu gjorts. Stort tack för ett bra samarbete!
Henrik Valgma, VD
Dala Vatten och Avfall AB och Vansbro Teknik AB

020-200 210 / info@dvaab.se / dalavattenavfall.se

OFFENTLIG AUKTION – Bostadshus i Dala-Järna

Restauranger
i Vansbro kommun

Härmed utbjuds enligt lag (1904:48 s 1) om samäganderätt fastigheten Vansbro
Myrbacka 7:101, Myrbacka 130, 780 51 Dala-Järna, till försäljning på offentlig
auktion.

Fastigheten är taxerad som småhusenhet
och har en areal om 11 400 kvm, delar av
fastigheten utgörs av åkermark. På fastigheBostadshus i Dala-Järna
ten finns en bostadsbyggnad med en boyta
om 96 fastigheten
kvm och biyta
om 96
kvm. Byggår
Härmed utbjuds enligt lag (1904:48 s 1) om samäganderätt
Vansbro
Myrbacka
7:101, är
1960. auktion.
På fastigheten finns även en ”bagarMyrbacka 130, 780 51 Dala-Järna, till försäljning på offentlig
stuga”. Fastigheten har ett taxeringsvärde om
Fastigheten är taxerad som småhusenhet och har en areal
kvm,
av fastigheten
utgörs
304 om
00011
kr 400
(2017
årsdelar
taxering).
Ett lägsta
pris
av åkermark. På fastigheten finns en bostadsbyggnad med
en
boyta
om
96
kvm
och
boyta
om
96
kvm.
om 650 000 kr är föreskrivet.
Byggår är 1960. På fastigheten finns även en ”bagarstuga”.
Fastigheten av
haralla
ett taxeringsvärde
om
Fri prövningsrätt
bud förbehålles.
304 000 kr (2017 års taxering). Ett lägsta pris om 650 000 kr är föreskrivet. Fri prövningsrätt av alla
Auktionen äger rum den 19 oktober 2018 kl
bud förbehålles.
10.00 på advokatbyråns kontor med adress
Auktionen äger rum den 19 oktober 2018 kl 10.00 på
advokatbyråns
kontorVisning
med adress
Hamngatan
3, Mora.
sker löpande
efter överenskommelse
med advokatbyrån.
Hamngatan 3, Mora. Visning sker löpande efter överenskommelse
med advokatbyrån.

OFFENTLIG AUKTION –

För erhållande av försäljningsvillkor och information om
fastigheten kontakta advokatbyrån eller se
www.advokatemawm.se, fliken Försäljning/anbud.
Advokat Anne Marneros av Mora tingsrätt förordnad god man
Box 179, 792 23 Mora, Telefon 0250-58 54 30. Fax 0250-133 70, info@advokaternawm.se

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.
Blomkålsoppa.
Ugnstekta äpplen & vaniljsås.
Fre: Porterstek, gräddsås & pot.
Fiskgratäng & potatis.

Tor: Kåldolmar med brunsås och lingonsylt.
Torsk med kokt pot. och dillmajonäs
Pizzabuffé.

Mån:Kycklinggryta & ris.
Falukorv, spenat & potatis.
Tis: Torsk, äggsås & potatis.
Viltkryddad köttfärsbiff,
kantarellsås & potatis.
Ons: Kalops & potatis.
Inlagd sill, gräddfil & potatis.

Mån: Hemlagad schnitzel med pepparsås
& klyftpotatis.
Sejfilé med kokt potatis &
hollandaisesås.
Pizzabuffé.
Tis: Köttbullar, potatismos, lingon &
brunsås.
Rödspätta, potatis & remouladsås.
Pizzabuffé.
Ons: Stekt fläsk med raggmunk & lingon.
Torsk med kokt potatis & romsås.
Pizzabuffé.

Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01
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Torsdag 15 nov. kl.19.00, premiär
Fredag 16 nov. kl.19.00
Lördag 17 nov. kl.15.00 och 19.00
Söndag 18 nov. kl.15.00
Fredag 23 nov. kl.19.00
Lördag 24 nov. kl.15.00 och 19.00
Söndag 25 nov. kl.15.00

Inträde 200:- barn upp t.15 år 100:Förköp från 1 okt av biljetter:
OBS!
0281-20888, dagtid
Fredag 12 okt.
076-11 49 246, kvällar och helger endast 076-11 49 246

Välkomna till JUF-lokalen i Dala-Järna önskar Järna Teater

Folketshusvägen 1, Vansbro • 0281-103 63
Öppet Mån-Tors11-22, Fre-Lör11-23 Sön11-22

BROGRILLEN

Fre: Pytt i panna med rödbetor, stekt ägg
Ugnsgrillad lax med kokt potatis.
Pizzabuffé.

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

Tfn. 0281 10035

Tor: Raggmunk, stekt fläsk &
lingonsylt.
Lasagne.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Sjömansbiff.
Mån: Pytt i panna.
Fiskgratäng.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Pasta med kycklingsås.
Ons:Pulled beef, coleslaw &
BBQ-sås.
Panerad fisk.
Se oss på Facebook!

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

GRILLKÖK & PIZZERIA

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

0281-109 55

Norra Allégatan 23
Öppet Alla dagar 11.00-21.00.

Lunchbuffé Tisdag-Fredag 11.00-14.00

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

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

Swede Electronics AB växer och

SÖKER NYA MEDARBETARE
till vår elektronikfabrik i Vansbro
Swede Electronics är ett elektronikföretag inom utveckling och produktion av batteriladdare.
Vi är sedan starten 1982 ledande på batteriladdare till bland annat elektriska rullstolar. Vi
bedriver även legotillverkning till externa företag inom elektronik. Under de senaste åren har
vi expanderat kraftigt och omsätter nu ca 18 Miljoner. Idag är vi 10 glada och ambitiösa killar
och tjejer som utgör ett härligt gäng medarbetare i våra moderna lokaler i Vansbro. Hjärtligt
välkommen att bli en viktig spelare i vårt lag.
Swede Electronics ingår i OJ gruppen som idag omsätter ca 80 miljoner.
OJ-Gruppen består av Olsson & Jansson AB, Swede Electronics AB, Profcon AB & Svetslego AB.

VI SÖKER FÖLJANDE MEDARBETARE

1 Elektronikmontör

1 Automationstekniker

1 Elektroniktekniker

1 Mekanikmontör

Arbetsbeskrivningar för respektive tjänst finner du på vår hemsida swedeelec.se/lediga-platser
Välkommen att sända din ansökan till lars.olsson@swedeelec.se

Flexibilitet – kunnande – innovation
Dessa är ledorden i vår verksamhet. Oavsett om det är elektronik
eller batteriladdare så präglas våra produkter av genomtänkta
lösningar, anpassade efter kundens behov och alltid med senaste
tekniken för högsta kvalitet och bästa funktion.

Batteriladdare EC Buddy.
För information om våra
batteriladdare se swedeelec.se

Fabriksvägen 8, Vansbro • Tel: +46 (0) 281 304 00 • info@swedeelec.se

