ANNONSBLAD FÖR ÄPPELBO - VANSBRO - JÄRNA - NÅS - BJÖRBO - SAMT UTLÄMNINGSSTÄLLE I FREDRIKSBERG

ÅRG. 65 NR. 43 V. 44							

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Färsk laxfilé
Falkenberg

Helsida
Ca 1,5kg
Max 1 köp/hushåll

Lösviktsgodis
Smått & gott

99kr

Max 3kg/hushåll

/kg

ONSDAG 31 OKTOBER 2018

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Entrecoté/ryggbiff
Dalsjöfors
39.95kr

/kg

För bonuskunder

För bonuskunder

Sverige
Färsk i bit
Ca 800g

60
år

129kr

/kg

PRISBOMB

För bonuskunder

Kycklingfilé
Kronfågel
1kg
Fryst

69kr

/st

För bonuskunder

Kaffe
Classic
500g

25kr

/st

För bonuskunder
Malet
Flera sorter
Gäller ej ekologisk/fairtrade
Max 3 köp/hushåll

Hushållsost
Arla
Ca 1,1-2,2kg

Tuc

62kr

/kg

LU, flera sorter, 100g,
max 5 köp/hushåll

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/

Allhelgonaerbjudande!

På JEANS & BYXOR
Gäller Torsd-Fred

5:-

/st

Butik
fastighetsbyran.se

Öppettider:
Bussgodsombud:
Vard 08.00 - 17.30
Tar endast emot
Lörd 10.00 - 13.00
förbetalda försändelser
0281 - 104 60 www.adbildelar.se

Ändrade Öppettider vecka 44

PÅ GÅNG

Fredag 08.00-15.00
Lördag Stängt

Klassiskt julbord på
hotellet
TRUBADUR

ÖPPETTIDER
UNDER FLYGFESTEN
Torsdag 07.00–01.00
Fredag 07.00–01.00
Lördag 08.00–01.00
Söndag 08.00–15.00

MENY Á LA CARTE
Gourmet pizzor
med varierade tillbehör
Hotellets högrevsburgare
med tillbehör
Ohh Cheesusburgare
med tillbehör

From 30 november till STEFAN
15 december
MORÉN
fredag, lördag och onsdag
Á la carte

Pub

Hotell

Underhåller
torsdag–lördag
kväll

Konferans

Medborgarhuset
Boka biljett på: bjornbio.se/vansbro
Program 31 okt–7 nov Nötknäpparen och
de fyra världarna
A Star is Born
Drama med Lady Gaga SveRigePRemiäR
Speltid: 2 tim 16 min
oNSdAg!

Äventyr, Familj, Fantasy
7 år av Lasse Hallström,
Joe Johnston med Keira
Bohemian
Knightley, M Freeman
Rhapsody Musik
SveRigePRemiäR! Speltid: 1 tim 39 min
Speltid: 2 tim 14 min Btill On-to 31 okt-1 nov 17.00
On-to 31 okt-1 nov 19.30 Sö 4 nov 15.45
11 år
Sö 4 nov 18.00
On 7 nov 18.30

Event

Stationsv. 1, tel. 0281-206 98, dalajarnahotell.se

”Från hemmasittare till föreläsare”
Lisa Schütt och Heidi Lundgren berättar om sina tonår
som hemmasittare och hur de tog sig ur det.
Lisas kamp med depression och Aspergers syndrom
och Heidis med sin bipolära sjukdom.

– mötesplats i bruksmiljö –
Vansbro församlingsgård

Torsdag
9 augusti
Onsdag
7 november kl. 18.00
5 år
kl 18.00–20.00VÄLKOMMEN!
Fastighetsbyrån

0241-520 10

ALLT SOM

RULLAR

ELLER DRAS
NYHET!

Julmarknad
påÄR
herrgården
i Lindesnäs
Torsdag 9 augusti
SPELKLAR!
Söndag 25 november kl.12-15 Plats bokas 0281-310 40
5 år
kl 18.00–20.00

• Rörmokare
• Murare
• Snickare

cegebyggochmark@gmail.com

ALLT
SOM
Fr.o.m. v. 33 öppet: fredag 18.00–24.00,
ÖPPET: alla dagar 12.00–24.00

RULLAR

lördag 12.00–24.00, söndag 12.00–20.00
GÖR SOM ANDRA

SKOGSÄGARE
Värdering
Ekonomi
Juridik

HÖSTLOVS DISCO

Odd Fellow lokalen Vansbro, fredag den 2 nov.
Ungdomar 6 - 9 år kl. 17.00 – 19.00
10-15 år kl. 19.00 – 21.00
Discodans, festis, godis, popcorn,
fiskdamm mm, allt gratis.
Arrangörer:
Vansbro Barnens Dags Förening
tillsammans med
Odd Fellow Logen nr 98 Järnbärarland, Vansbro.

98 Järnbärarland

– mötesplats
i bruksmiljö –
MINIGOLFBANAN

lrfkonsult.se

Kom och njut av frukost, lunch, á la carte och pub!

Lunch

Älska varje mil

Utgångspris 700 000 kr
Rum 3 rum, varav 2 sovrum
Boarea 80 kvm Tomt 5 600 kvm
Kontakta oss för mer information
Mäklare Sofie Källman 070-395 87 60

Malung/Dala-Järna
tel. 0280-59 37 83

Välkomna till Dala-Järna Hotell under FLYGFESTDAGARNA!

Ring och boka bord!

Vansbro | Nås
Sveden 5

Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner

VANSBRO BIO

Telefon 0281-310
40
ELLER
DRAS

Hårsmån
från diket!

Fr.o.m. v. 33 öppet: fredag 18.00–24.00,
Soppa
och kaffe
40:lördag
12.00–24.00,
söndag
12.00–20.00

Välkomna!

Telefon 0281-310 40

Styrelsen

lindesnasherrgard.se

www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

0281-20220

VÅRKAMPANJ
LUFTVÄRMEPUMPAR!

MINIGOLFBANAN
PRO VANSBRO
ÖPPET:
alla dagar
Pelarsalen,
Budget12.00–24.00
2019. Underhållning av Durspelarna

Tfn. 0281 20968

Välkomna till:

NYHET!

Medlemsmöte torsdag 8 november kl.14.00

TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

Däck
till de
flesta fordon

lindesnasherrgard.se

ÄR SPELKLAR!

0281-71733

RABATT

2200:-

Västerdala Däck & Service AB
Propellervägen 13 • 0281-130 90
Öppettider: Mån-Fre 07.00-17.00

Erbjudandet gäller t.o.m. 31 Maj 2018.

Vi älskar värmepumpar. Så att du kan älska annat. Ring för gratis offert

vet vilka däck du behöver

BYGG-TEKNIK

I MALUNG AB 0280-131 20

www.ivt.se

Skönhet och välbefinnande för både kropp och själ
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

Medicinsk fotvård
Monika Munters

Strandvägen 4 Dala-Järna
tel. 070- 56 36 178

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

Tel. 070-6560396

www.hja.se

Lions Cancerforskningsfond

Tel 0281-21033 eller 072-722 10 33
Alla insamlade medel går oavkortat till forskningen
vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Till salu
Lgh om 3 r.o.k. på bottenvåning säljes genom budgivning
av Brf. Boktryckaren på adress N.Allégatan 41.
Lägenheten är 82 kvm, med en avgift på 3500:-/mån.
Kostnad för el tillkommer, fiber med basutbud inkluderat.
Lägenheten säljes i befintligt skick utan renoveringsfond.

Välkommen till Bettys skafferi

Ny hudvårdsserie
på salongen

livsstilsbutik med
lantlig inredning

stårtor
smörgå åsar
rg
räksmö

Visning söndag 4/11 kl.14-14.30
Bud lämnas till:
Boktryckaren N. Allégatan 41A 780 50 Vansbro
eller mailas till: malin.lagerberg@orklafoods.se

endast beställning

Säljes med fri prövningsrätt.

Dagens ros till
Äppelbo Bygg för den fina altanen som vi fick.
Tack till alla på bygget. Ingen nämnd och ingen glömd.
En ros även till Jan Willman för den fina mattan.
Maj-Lis och Stig

VÄRM UPP DINA LOKALER
TILL EN RIMLIG KOSTNAD!

Höstfina fötter hos:

Medicinsk Fotvård i Dala-Järna
Tel. 070-240 93 38

AIRREX AH-200/300/800

Nästan luktfri och tyst diesel-driven infrarödvärmare
med 100% effektivitet.
Behöver inget avgasrör ut.
Flyttbar, ingen montering.
Tyst, bara 48dB, 13kW, 15kW, 22kW
Förbrukningsexempel:
Isolerad industrihall, kubikvolym 500m³

Temperatur ute: -0ºc, inne +15ºc.
Bränsleförbrukning/dygn ca. 2,5L

Ring för info o demo
P. Larsson Transport Äppelbo, 070-519 05 42

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

Höstmörkret
är här!
Ladda upp med
D-vitamin från
Holistic

Öronhåltagning!

Hair treatment
109kr

Ord. Pris 169kr

Travel size på köpet

nu hos:
Sandra Alfredsson
vid Lilla Hårmetropolen
Järnvägsgatan 54, Vansbro
Tfn. 0281-10817

Föreningsträff för idrottsföreningar
i för idrottsföreningar i
Föreningsträff
Vansbro
kommun
Föreningsträff
för idrottsföreningar
i Vansbro kommun

Dalaidrotten och Vansbro Kommun bjuder in till

Vansbro kommun

Tack

välkomnar alla idrottsföreningar
i Vansbro kommun till en information- och inspirationsträff där du får
Vi välkomnar alla idrottsföreningar i Vansbro kommun till en information- ochViinspirationsträff
där du får
träffa representant från Vansbro Kommun och idrottskonsulenter från Dalaidrotten
träffa representant från Vansbro Kommun och idrottskonsulenter från Dalaidrotten

Dalaidrotten och Vansbro Kommun bjuder in till

i välkomnar alla idrottsföreningar i Vansbro kommun till en information- och inspirationsträff där du får
räffa representant från Vansbro
Kommun och idrottskonsulenter från Dalaidrotten
Innehåll

Innehåll

Dalaidrotten presenterar sig och sin verksamhet och berättar om vilken hjälp och nytta föreningar har av
Dalaidrotten
och Vansbro
bjuder
inom
tillvilken hjälp- att
- Dalaidrotten presenterar
sig och sinKommun
verksamhet och
berättar
och nytta föreningar har av
samarbeta med dem.
nnehåll
Vår älskade Mamma, Svärmor
att samarbeta med dem.
Dalaidrotten presenterar sig och sin verksamhet och berättar om vilken hjälp och nytta föreningar har av
- Strategi 2025 - utveckla Svensk idrott och idrotten i Vansbro kommun.
Mormor och Gammelmormor
att samarbeta med dem. - Strategi 2025 - utveckla Svensk idrott och idrotten i Vansbro kommun.

Föreningsträff för idrottsföreningar i
Vansbro kommun

Föreningsträff för idrottsföreningar i
Vansbro kommun

- Samsyn - Vårt bästa för barnens bästa. Samsyn är precis som det låter en unik satsning på barn- och ungtillsammans
- Samsyn - Vårt bästa för barnens bästa. Samsyn är precis som det låter en unikdomsidrotten
satsning påoch
barnoch ung-har Dalarnas specialdistriktsidrottsförbund inom ishockey, innebandy, fotboll,
bandy
och handboll
undertecknat
Samsyn - Vårt bästa för barnens
bästa.
Samsyn
är
precis
som
det
låter
en
unik
satsning
på
barnoch
ungdomsidrotten och tillsammans har Dalarnas specialdistriktsidrottsförbund inom
ishockey,
innebandy,
fotboll,de gemensamma riktlinjerna för Samsyn, riktlinjer som bland annat syftar
till att flersom
barnbland
och ungdomar
ska ges möjlighet att utöva flera idrotter samtidigt. Genom Samsyn vill fördomsidrotten och tillsammans
har Dalarnas
specialdistriktsidrottsförbund
inom ishockey, riktlinjerna
innebandy, fotboll,
bandy
och handboll
undertecknat de gemensamma
för Samsyn, riktlinjer
annat syftar
bandy och handboll undertecknat de gemensamma riktlinjerna för Samsyn, riktlinjer som bland annat syftar
bunden
även motverka
till att fler barn och ungdomar ska ges möjlighet att utöva flera idrotter samtidigt.
Genom
Samsyn att
vill barn
för- och ungdomar redan i tidig ålder tvingas välja idrott.
till att fler barn och ungdomar ska ges möjlighet att utöva flera idrotter samtidigt. Genom Samsyn vill förbunden
även motverka
att barn
och ungdomar
idrott. från Vansbro Kommun.
- Information
bunden även motverka att barn
och ungdomar
redan i tidig
ålder tvingas
välja idrott.redan i tidig ålder tvingas välja

Strategi 2025 - utveckla Svensk idrott och idrotten i Vansbro kommun.

Vill du vara med och utveckla idrotten i Vansbro kommun?
Vi välkomnar alla idrottsföreningar i Vansbro kommun till en informationoch inspirationsträff där du får träffa representant från Vansbro Kommun
Vi välkomnar
alla idrottsföreningar i Vansbro kommun till en information- och inspirationsträff där du får
och
idrottskonsulenter
- Information
från Vansbro Kommun.från Dalaidrotten
Information från Vansbro
Kommun.
Medverkande under kvällen
träffa representant från Vansbro Kommun och idrottskonsulenter från Dalaidrotten

Dalaidrotten - Anci Wadman och Olivia Justin
Vansbro Kommun - Mia Johansson

Innehåll
- Dalaidrotten
presenterar
sig och sin verksamhet
och berättar om vilken
Datum/tid
-Vansbro
Dalaidrotten
presenterar
sig och sin verksamhet och berättar om vilken
hjälp och nytta föreningar har av
Kommun
- Mia Johansson
Onsdag 7med
november,
kl 18.00-20.30
hjälp
och nytta
föreningar har av att samarbeta
dem.
att samarbeta
med dem.

Medverkande under kvällenMedverkande under kvällen
Innehåll
Dalaidrotten - Anci Wadman
och Olivia Justin
Dalaidrotten
- Anci Wadman och Olivia Justin
ansbro Kommun - Mia Johansson

Datum/tid
Datum/tid
Onsdag 7 november, kl 18.00-20.30

Plats

-Onsdag
Strategi7 november,
2025
- utveckla
Svensk idrott och
idrotten iidrott
Vansbro kommun.
kl 18.00-20.30
- Strategi
2025
- utveckla
Svensk
och idrotten
i Vansbro,
Vansbro
kommun.
Medborgarhuset
Vansbrorummet.

lats
- Samsyn - Vårt bästa för barnens bästa. Samsyn är precis som det låterAnmälan
en unik satsning på barn- och ungMedborgarhuset Vansbro, Vansbrorummet.
Plats
domsidrotten och
tillsammans
har Dalarnas specialdistriktsidrottsförbund
ishockey,
innebandy,
Senastinom
måndag
5 november
via länken fotboll,
Medborgarhuset
Vansbro,
Vansbrorummet.
Anmälan
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1159745
och handboll undertecknat de gemensamma riktlinjerna för Samsyn,
riktlinjer som bland annat syftar
enast måndag 5 november bandy
via länken

- Samsyn - Vårt bästa för barnens bästa.
- Information från Vansbro Kommun.

Anmälan
ttp://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1159745
till att fler barn och ungdomar ska ges möjlighet att utöva flera idrotter samtidigt. Genom Samsyn vill förFrågor
Senast
måndag
5 november
länken
bunden
även motverka
attviabarn
och ungdomar redan i tidig ålder tvingas välja idrott.
rågor
Anci Wadman, 010-459 03 21, anci.wadman@dalaidrotten.se
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1159745
nci Wadman, 010-459 03 -21,
anci.wadman@dalaidrotten.se
Information
från Vansbro Kommun.
Övrigt:
Frågor
Övrigt:
Vi bjuder på fika
Anci Wadman, 010-459
03 21, anci.wadman@dalaidrotten.se
Medverkande
under kvällen
i bjuder på fika

Mai-Britt
Andersson

* 25 maj 1931
har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad
Vansbro den 20 oktober 2018
Lisskulla och Nicke
Karolina och Henke
Anton, Oscar

Per och Annika
Frida
Karin och Micke
Amanda, Andrea

Datum/tid: Onsdag 7 november, kl. 18.00-20.30

Övrig släkt och vänner

Plats: Medborgarhuset Vansbro, Vansbrorummet.

Ibland liksom hejdar
sig tiden ett slag
och någonting alldeles
oväntat sker.
Världen förändrar sig
varje dag men ibland blir
den aldrig densamma mer.

Dalaidrotten - Anci
Wadman
och Olivia Justin
Anmälan:
Senast
måndag
5 november via länken
Övrigt:
Vansbro Kommun - Mia Johansson
Vi bjuder på fika
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1159745

Välkommen!

Välkommen!

Datum/tid

Frågor:
Anci Wadman,
Onsdag 7 november,
kl 18.00-20.30010-459 03 21, anci.wadman@dalaidrotten.se

Välkommen!

Plats
Övrigt:
Vi bjuder
på
fika
Medborgarhuset
Vansbro,
Vansbrorummet.
Anmälan
Senast måndag 5 november via länken
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1159745
Frågor
Anci Wadman, 010-459 03 21, anci.wadman@dalaidrotten.se
Övrigt:
Vi bjuder på fika

Välkommen!

Välkommen!

för all omtanke som visats
oss i vår sorg.
Tack också för personligt
engagemang alla blommor
och minnesgåvor som har
bidragit till att hedra
minnet av vår käre.

Ersahols
Sigvard Jonsson
Kerstin

Per-Erik, Lars-Olov och
Karin med familjer

Alf Henrikson

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Vansbro kyrka fredagen
den 9 november kl. 10.00.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i Församlingsgården. Svar om deltagande
till Begr.byrån Brandser
tel. 0281-14036 eller
info@brandser.se
senast måndagen den 5/11.
Tänk gärna på Hjärtebarnsfonden tel. 08-442 46 50.

VISSA FRÅGOR HAR INGA ENKLA SVAR.
Varje dag blir vi kontaktade av ensamma och utsatta unga som vill att någon vuxen tar dem
på allvar. Smsa bris50 till 729 09 så ger du 50 kronor och hjälper oss att fortsätta svara.

TE RÖJ & PLÅT AB
Tak

Övriga byggnationer, stora
som små. Gratis offerter

Vi söker personal:

076-277 41 15, teroj.se

CNC operatör svarv/fräs, 1 tjänst.
Vår verktygsavdelning tillverkar och utvecklar verktyg internt på HDL och externt till
andra företag inom plåtformande branscher. Kunderna finns både inom Sverige och
utomlands.
Vi söker någon i första hand med erfarenhet som CNC operatör svarv/fräs eller en färdig
verktygsmakare. I arbetsuppgifterna ingår på sikt även svarvning och fräsning i manuella
maskiner, planslipning samt montering av verktyg och fixturer.
Viktiga personliga egenskaper är noggrannhet, att kunna jobba både enskilt och i grupp
samt viljan att lära sig nya saker.
Om du saknar erfarenhet men har ett stort tekniskt intresse, sök tjänsten ändå.
Arbetstiden är tvåskift.

NÅS HEMBYGDSFÖRENING

inbjuder gamla och nya medlemmar till
ÅRSMÖTE
den 15 november 2018 kl 19.00 i Ordenshuset, Nås.
Årsmötesförhandlingar, föredrag. Kaffe och smörgåstårta
serveras.
VÄLKOMNA! Styrelsen

KOM I FORM I HÖST!

Vi hjälper dig att få energin tillbaka.
Else-Britt och Thorsten Limnell
Oberoende Herbalifedistributör

www.frukost.club
Tel: 0708 689867

DANS

Ordenshuset Nås
Sönd 4 nov. kl. 16-19.30
Musik: Stefans

HDL söker även kontinuerligt produktionspersonal, skicka gärna in en ansökan.
Vid frågor om tjänsten som CNC operatör kontakta Magnus Hultgren 0281–594412
Vid frågor om produktionsjobb kontakta Erika Wiklund 0281–594408
Comeback för lokal Energi- o Klimatrådgivning på
Biblioteket i Vansbro följande Måndagkvällar:

Ansökan via e-post, info@hdl.se senast 2018-11-09

Vansbro Jakt & Sportskytteklubb
Viltlotteri 2018
070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Vinnande nummer är: nr 44, 259, 320, 357
Vinnarna är underrättade

Snöröjning och halkbekämpning.

Senast

FREDAG
kl. 12.00

Vill vi ha in erat material
för att vi ska hinna få med det i
nästkommande

Vansbroblad/
Järna-Nytt

Järna hembygdsförenings novembermöte
Torsdagen den 8 november kl.18.00
På hembygdsgården i Grånäs.
Vi bjuder på kaffe med dopp.

Hjärtligt välkomna!

Järna hembygdsförening

NÅS DÄCKTJÄNST
Försäljning—Omläggning—Skiftning—Däckhotell
Behöver du nya däck? Då har du hittat rätt!
Johansson,
0730 312682
JagPeter
erbjuder
dig full däckservice
med nyanasdacktjanst@gmail.com
däck,
omläggning och balansering! Och till ett bra pris dessutom!
Har du redan köpt egna däck hjälper jag dig gärna att montera och balansera!

Måndagen den 5 :e
Måndagen den 19:e
Måndagen den 3:e
Måndagen den 17:e

November 15-19
November 15-19
December 15-19
December 15-19

Välkommen!

köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

Riksteatern spelar

Nils-Erik Eklund 0250-552152,
Niklas Andersson 0247-803 29
Mail: energiradgivning@leksand.se
5 kommuner i samverkan utför kostnadsfri, opartisk och
oberoende rådgivning , till Privatpersoner, Föreningar och Företag

Gravljus

Ta 3 betala för 2

Lördag 3 november, röd dag - stängt

ga,
Välkomna önskar In
Linnea & Anjelica

reservdelar
och tillbehör

Järnvägsg. 38, Vansbro • tel 0281-109 00

Lögnen
En komedi om otrohet i
goda vänners lag.

Vansbro teater
Medborgarhuset
torsdag 8 november
kl.19.00.
Biljetter bokas på
biblioteket 0281-750 50.
Betalas med swish eller
kontant vid föreställningen.

Frälsningsarmén
Tor 1/11 14.00
Tis 6/11 14.30
Ons 7/11 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

Taborförsamlingen
Kapellgatan 5 Vansbro

To 1/11		 10.30
Lö 3/11		 11.00
			
			
Ti 6/11		 18.00

Sång Söderåsen.
Sånger om himlen av
Mixkören från Svärdsjö.
Lunch serveras efteråt.
Gemensam bön.

Välkomna!

Myrbackakyrkan
Torsd 1/11 19.00
Sönd 4/11 11.00
				
				
				
Tisd 6/11			

Församlingsbön.
Gudstjänst. Åke Johansson
”Down by the Riverside”
Sång: Erik Runeson.
Barnsamling, ”Trappa upp”
Kyrkkaffe!
Se Tabor.

Studieverksamhet & kulturarrangemang
sker i samarbete med

Välkomna!

Källartorpskyrkan
On 31/10 17.30
Sö 4/11		 13.30
						
Må 5/11		
09.00
Ti 6/11		 18.00

Alla Varmt
Välkomna!

Änglabus.
Sångstund på
Solgärdet
Bön.
Symöte. Höstfest.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

VECKANS RADANNONSER

Säljes: Vit barnsäng med madrass
70X160cm 400:Tfn. 073-264 18 35
Säljes: Kökssoffa, bäddsoffa, furubord 180x110, gungstol, bakugn,
radiogrammofon, kylskåp, stolar
mm. Tfn. 070-375 21 45
Säljes: Pussel 16st 500 bitar
50:-/st 7st 1000 bitar 75:-/st.

Tfn. 070-250 21 71

Vill du ta del av 20 miljarder kronor?

Anmäl dig till affärsträffen där du får kunskaper i hur du gör!
Upphandlingsdialog Dalarna
bjuder in Dalarnas små och
medelstora företagare, med liten
eller ingen erfarenhet av offentlig upphandling. Ni får lära er
mer om upphandlingsprocessen,
hur det går till att lämna anbud
och delta i offentliga upphandlingar. Du kan välja den ort och
det datum som passar dig bäst.

Affärsträffar
Hedemora 13 nov. kl.13.00-17.00
Ludvika 14 nov. kl. 08.00-12.00
Gagnef 15 nov. kl.16.00-20.00
Säter 20 nov. kl.16.00-20.00
Falun 21 nov. kl. 08.00-12.00
Orsa 22 nov. kl. 13.00-17.00

Kostnad
Kursen kostar 400 kr. Efter kursen finns möjlighet till individuellt
stöd upp till fem timmar till ett
subventionerat pris av 350 kr per
timme.
För mer information:
Kerstin Angberg Morgården
Länsstyrelsen Dalarna
telefon 010-225 02 76

Anmäl dig senast två dagar
innan på:
upphandlingsdialogdalarna.se

Säljes: Nytt växthus, Skånska
Byggvaror, 6 kvm, ej uppmonterat, Nypris 10299:- Nu.5000:-

Tfn. 070-326 36 76

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
för bara

20kr/raden!

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

Välkomna till Dala-Järna Hotell under FLYGFESTDAGARNA!

Kom och njut av frukost, lunch, á laReggae-bandet
carte och pub!
ÖPPETTIDER
MENY Á LA CARTE
UNDER FLYGFESTEN
Gourmet pizzor
Torsdag 07.00–01.00
med varierade tillbehör
Fredag 07.00–01.00
Hotellets högrevsburgare
Kostym/utklädsel
TÄVLING
Lördag 08.00–01.00
med tillbehör
1:a
pris 08.00–15.00
Partykyl (värde 2500kr)
Söndag
Ohh Cheesusburgare
med500kr)
tillbehör
2:a pris Presentkort (värde

TRUBADUR
BALI
bjuder på en
STEFAN
tropisk musikkväll
MORÉN

Party Lördag den 3:e på Hotellet!
3:e pris Presentkort (värde 300kr)

Lunch

Á la carte

Pub

Hotell

Underhåller
torsdag–lördag
kväll

A la carte meny

serveras mellan kl. 18-21

Konferans

Event

Stationsv. 1, tel. 0281-206 98, dalajarnahotell.se

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: Panerad kyckling, tomatsås,
ris.
Ängamat, redd grönsakssoppa, pannkaka, sylt, grädde.
Fre: Fläskkarré gräddsås, potatis,
äppelmos.
Lax i ugn med spenat, grädde, parmesan, ris/potatis.
Mån:Korv stroganoff, ris.
Tortellini m ostsås, gratinerad.
Tis: Stekt strömming, potmos
Kycklinglårfilé m paprika,
lök, ris.
Ons: Lasagne.
Varm korv, senapsås, potatis.
Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

BROGRILLEN
GRILLKÖK & PIZZERIA

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

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

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

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

Tor: Pannbiff med stekt pot, kantarellsås.
Rödspätta med kokt pot. och
remouladsås.
Fre: Pytt i panna med stekt ägg och
rödbetor.
Lax med kokt potatis.
Mån: Kyckling i ugn med ris och
currysås.
Renfilé med kokt pot, fetaostsås
yoghurt.
Tis:

Stekt bacon med raggmunk och
lingonsylt.
Torsk grädde och kokt potatis.

Ons: Falukorv med stekt potatis och
stekt ägg.
Strömming med kokt potatis,
dillsmör.

0281-109 55

Norra Allégatan 23
Lunchbuffé, vardagar 11-14
Meny finns på Facebook
”Restaurangside”

Tfn. 0281 10035

Öppet Alla dagar 11.00-21.00.

Lunchbuffé Tisdag-Fredag 11.00-14.00

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

en!
Nu är det Dags ig

8
Järna-Revyn 201

”
N
E
N
N
I
M
A
T
”HE

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:
0281-20888, dagtid
076-11 49 246, kvällar och helger

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

Renovering av avloppsledningar i Heden, Nås

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 1 november
För att säkerställa en driftsäker bortledning av spill- och dagvatten kommer Aarsleff
Rörteknik på uppdrag av Dala Vatten och Avfall att utföra renovering av avloppsledningar under v. 45, 46 och 47 i Heden, Nås.
Vi använder en miljövänlig och schaktfri metod för renoveringen. I korthet kan den
beskrivas med att en mjuk hartsimpregnerad plaststrumpa förs in i den trasiga ledningen med
hjälp av vattentryck eller tryckluft. När strumpan är på plats härdas den med värme och blir
en ny hård, slitstark ledning inuti den gamla. Servisledningar till berörda fastigheter skärs
därefter upp med hjälp av fjärrstyrda verktyg.
Hur påverkas du
Metoden medför i regel inte någon avstängning av systemet utan ni kan använda ert avlopp
under tiden för renoveringen. De fastigheter som blir direkt berörda får enskild information i
brevlådan från Aarsleff. Vi kommer arbeta ute i gatan och behöver inte tillträde till er
lägenhet/villa. Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in
genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta
med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.
Om ni har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till vår arbetsplats
rekommenderar vi att ni stänger av den under tiden renoveringen pågår för att minimera
risken för lukt av polyesterplast. För att arbetena skall bli färdiga så fort som möjligt kommer
vi att arbeta stora delar av dygnet. Vi hoppas att ni har förståelse för situationen och att ni
har överseende med de problem vårt arbete kan orsaka er.

Kl 14.30 Bergheden Andakt, Torbjörn Axelson.

Fredag 2 november

kl 12.00 Nås kyrka Sopplunch.
kl 18.00 Järna kyrka Musik i allhelgonatid.
Börje Larsson – fiol, Helena Tenstam – flöjt, Peter Resare – orgel.

Lördag 3 november
kl
kl
kl
kl

19.00
16.00
16.00
19.00

Nås kyrka Minnesgudstjänst, Torbjörn Axelson. Ladies & Gentles.
Järna kyrka Minnesgudstjänst, Robert van Aarem. Järna kyrkokör
Vansbro kyrka Minnesgudstjänst, Båt Lena. Tjejerna Nordin – Resare.
Äppelbo kyrka Minnesgudstjänst, Båt Lena. Tjejerna Nordin – Resare.

Söndag 4 november

kl 11.00 Norets bystuga Bygudstjänst, Robert van Aarem.
kl 11.00 Sågen Bygudstjänst, Torbjörn Axelson.
Kyrkbuss från Äppelbo kyrka kl 09.45, från OKQ8 i Vansbro kl 10.00.
kl 14.00 Söderåsen Andakt, Torbjörn Axelson.

Eventuella frågor besvaras gärna av personalen på
arbetsplatsen eller av: AARSLEFF Rörteknik, Björn
Sjögren, 0709-413 435

020-200 210

|

dalavattenavfall.se

Så undviker du att matavfallspåsen fryser fast
Minusgrader gör att soppåsarna riskerar att
frysa fast i sopkärlen.
Som fastighetsägare är du ansvarig för att kärlen går att tömma
när vi hämtar ditt avfall. Genom att skaka kärlet regelbundet
och ta loss påsar som fryser fast underlättar du arbetet med att
få hela kärlet tömt. Fastfrusna påsar kan vara ett problem i det
bruna matavfallskärlet.
Bästa sättet att undvika fastfrysning är att hålla matavfallspåsen så torr som möjligt:
• Blanda matavfallet med använt hushållspapper
• Låt blött matavfall rinna av innan det läggs i påsen.
• Förvara påsen luftigt,
använd den ventilerade hållaren ni har fått av oss.
• Ställ ut påsen för att frysa till innan du lägger den i kärlet.
Om det ändå är påsar kvar i kärlet efter sophämtning
Peta loss påsarna och låt de ligga kvar till nästa gång sopbilen
kommer. Det bruna kärlet är väl tilltaget i storlek och bör utan
problem räcka i en månad.
Hitta fler tips och råd för en enklare
sophantering på dalavattenavfall.se
020-200 210

|

dalavattenavfall.se

Måndag 5 november

kl 08.30 Vansbro församlingsgård Gubbfrukost.

Tisdag 6 november

kl 18.00 Järna församlingshem Kyrkofullmäktige sammanträder
Ärenden: Budget, begravningsverksamheten år 2019.
Begravningsavgift år 2019.
Budget, församlingsverksamheten år 2019.
Församlingsavgift (Kyrkoavgift) år 2019.
Revision.
Församlingsinstruktion.
Ordförande: Uwe Weigel.
			
kl 18.30 Vansbro församlingsgård ”Kura skymning”, Robert van Aarem.
En stunds avkoppling tillsammans från vardagens stress.

Onsdag 7 november

kl 12.00 Vansbro församlingsgård Sopplunch.
kl 18.00 Vansbro församlingsgård Föreläsning ”Från hemmasittare till
föreläsare” Lisa Schütt och Heidi Lundgren pratar om sina tonår som
hemmasittare och hur dom tog sig ur det. Lisas kamp med depression
och Aspergers syndrom och Heidi som bipolär.
Medarrangör: Vansbro kommun.

Kaffe och samvaro

Utsikten, onsdagar kl 10.30 i Vansbro församlingsgård
11-kaffe, torsdagar i Järna församlingshem
Promenadträff, torsdagar kl 14.30 vid
Kyrkstallet i Äppelbo

Välkommen till
gudstjänst och alla
våra aktiviteter!

Julen står för dörren och med
den en av årets mysigaste tider.
Här är några datum värda
att lägga på minnet!

er
Öppettider i höst och vint
Tor-sön 14-21

er vi kl.18)
(Tor & fre vid julbuffé stäng

November:
7 nov. 17-20 Musikcafé, Kulturskolans elever spelar, kl.18.00
11 nov. Farsdagsbrunch 10-12 - förbokning krävs!
December:
6 dec. Julbuffé 19-21 *
7 dec. Julbuffé 19-21 *
9 dec. Sista dag för bokning av julkasse!
13 dec. Julbuffé 19-21 *
14 dec. Julbuffé 19-21 *
20 dec. Julbuffé 19-21 *
21 dec. Julbuffé 19-21 *
23 dec. Avhämtning julkasse - öppet 11-18
24-26 dec. STÄNGT
27-30 dec. öppet 14-21
31 dec. Nyårsafton - STÄNGT

* Julbuffé 19-21
Vi serverar ett urval av
varma och kalla rätter som
hör julen till.
Till det bröd och
en dessertbuffé.
Vi lagar och bakar själva.
Förbokning krävs!

275kr/pers
200kr/barn 6-12år

Företagare!

Ring oss för bokning av
julbuffé till de anställda.

Ryggåsstugans julkasse

När ni köper en julkasse av oss får ni mer
tid att umgås och ha det gott i Jul!
Detta ingår i vår julkasse:
Sill x2, rödbetssallad, varmrökt lax, skinka,
senap, korv, leverpastej, bröd, knäck, fudge,
ris a la malta, hallonsås.

2 pers 490kr
4 pers 980kr
6 pers 1370kr

Julklappar?
Fråga oss för förslag.

Under hela december
kommer vi ha försäljning av
våra praliner liksom annat
godis, bröd, kakor, vår egna
pepparkaksdeg mm.
Glöm inte nybakat till jul!
Förbeställ gärna så vi vet
hur mycket vi ska baka.

Välkomna hälsar Linn & Daniel
ryggasstugan@gmail.com 070 261 66 93 ryggasstugan.com

