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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

ONSDAG 9 JANUARI 2019

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

10-kronorsvecka!!
Havregryn
Axa
780g

Avokado
Klass 1
Peru

10kr

Köttbullar
Garant

Kylda 350g
max 3 köp/hushåll

10kr

/st

/st

För bonuskunder

För bonuskunder

60
år

10kr
/st

PRISBOMB

Torskfilé
Omega

25kr

/st

För bonuskunder

Fryst 400g
max 4 köp/hushåll

10:Garant

/st

Juice
Bravo

10kr

1L
flera sorter

/st

För bonuskunder

Kycklinginnerfilé
3 för
Garant
99kr

För bonuskunder
Fryst 700g
max 3 köp/hushåll

Smörgåsmat

Flera sorter 80-120g
max 5 köp/hushåll

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

God fortsättning
på det nya året!

Nova Max
Snösläde

Nu 669:Tfn. 010-471 95 70

PRO VANSBRO

Vansbro PRO BINGO startar nya året
Tisdag 15 januari kl.14.00
Lokal: OddFellowgatan 5

Välkomna !

Undersköterske-utbildning
(3 terminer)

&
Lärarassistent-utbildning
(2 terminer)

Startdatum för båda utbildningarna - 4 februari
OBS! - sista ansökningsdatum 19 januari
Anmälan och information - 010-121 97 58
eller: anna.bender@vduf.se

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.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

www.hja.se

070-632 32 65

Tack för god vård och omsorg under Kyllikkis sjukdomstid.
Ett särskilt tack till avd. Rosengården på Bäckaskog.

Starta vårterminen
på Simhall och Gym!

Anhöriga till Kyllikki Tikkinen

Kom igång med träningen direkt efter jul och nyår!
Redan den 7 januari kickar vi igång gruppträningarna
för vårterminen.

Ett av Gud rikt välsignat
Gott Nytt År 2019
KR o o s A-M

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

Tel. 0281-130 90
• Rörmokare
• Murare
• Snickare

cegebyggochmark@gmail.com

Däck
till de
flesta fordon

Måndag
12.00: Cirkelgym
17.00: Core
18.30: Djupvattengympa
Tisdag
12.00: Vattengympa
18.00: Puls
Onsdag
12.00: Core
18.00: Cirkelgym

Välkomna till:

S
Vinterrabatt
NEMALM
TOR
OND
BILREK

Regeringen har sänkt ROT-avdraget.
Men bara lugn. Vi kompenserar dig med
7 000 kr i rabatt, så att du kan njuta av
alla fördelar en ny IVT-värmepump ger.
Till exempel mer och billigare varmvatten.

♪ Allt inom bilvård
♪ Stenskottslagning
♪ Matt o Möbeltvätt

Välkommen till oss för en fri offert
och sparkalkyl.
* Gäller t.o.m. 31 mars 2016.
Se ivt.se för mer information.

Torsdag
12.00: Puls
19.00: Vattengympa (Obs! Start 24/1)
Babysim och rehab-bad startar vecka 4.

Välkommen!
www.dackteam.se

0281-20220

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

20XX

Tel. 070-6560396

7 000 kr
på utvalda
värmepumpar.*

BYGG-TEKNIK

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

0281-71733

TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

Torsdag 10 januari

kl 09.00 Järna kyrka Mässa, Båt Lena.
Kl 14.30 Bergheden Andakt, Torbjörn Axelson.

Söndag 13 januari

Kl 11.00 Vansbro kyrka Gudstjänst med nattvard,
Torbjörn Axelson.
Kl 16.00 Nås kyrka

GÖR SOM ANDRA

SKOGSÄGARE
Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner

Värdering
Ekonomi
Juridik

Malung/Dala-Järna
tel. 0280-59 37 83

”Vi sjunger ut julen”

tillsammans med Ladies & Gentles, Helena Tenstam
och Peter Resare. Torbjörn Axelson.

Tisdag 15 januari

lrfkonsult.se

Kl 10.00 – 12.00 Järna församlingshem
                Träffpunkten.

Luftvärmepumpar
AC-anläggningar

Kaffe och samvaro

Utsikten, onsdagar kl 10.30 i Vansbro församlingsgård
11-kaffe, torsdagar kl. 11.00 i Järna församlingshem,

070-330 35 28

Välkommen till gudstjänst!

Min älskade Make
Min käre Far
Vår Morfar och Gammelmorfar

Rännar
Torsten Larsson
* 9 juli 1939
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Dala-Järna den 1 januari 2019
ELISABETH
Margareta
Stefan och Kikki
Mikael
Sofie och Erik
Sonja
Övrig släkt och vänner

Stilla och god
har Du varit i livet
Stilla och tyst
ifrån oss Du gick
Tack för all glädje
Du skänkt oss
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Järna kyrka
fredagen den 18 januari
i kretsen av de närmaste.

Vårt varma

Tack
till er alla som hedrat
minnet av vår älskade

TE RÖJ & PLÅT AB
Tak

Övriga byggnationer, stora
som små. Gratis offerter

076-277 41 15, teroj.se

KOM I FORM EFTER JUL!
Få form och energi tillbaka.
Else-Britt och Thorsten Limnell
Oberoende Herbalifedistributör

www.frukost.club
Tel: 0708 689867

Ang. BYGDEPENG – Äppelbo
Föreningar i Äppelbo som önskar söka bygdemedel från
Korpfjället Vind AB skall lämna in ansökan till Äppelbo
Gemenskap, Älvgården, 780 54 Äppelbo
SENAST 15 februari –2019
Ansökan skall innehålla en detaljerad beskrivning på
vad medlen ska användas till samt beräknad kostnad.
OBS! Bidrag kan ej utgå till löpande driftkostnader.
Info. 070-581 68 30

Vår Godhjärtade
och Älskade

Vår älskade

Svante Munters

Kjell Ericsson

* 2 januari 1946
har idag lämnat oss
men i ljust minne bevarad
Dala-Järna
den 29 december 2018

* 4 mars 1948
har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad
Vansbro
den 26 december 2018

ANNE
Lisa och Johan
Julia, Calle
Stina och Anders
Elsa, Greta, Sigrid

ANNELIE
Petra och Johan
Louise, Carl
Magnus och Maria
Christine
Tyra, Elvira
Molly
Lars-Erik med familj

Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

Tack för allt, för gångna tider
alla tankar för mitt väl
Nu vilar tanken, ej mer Du lider
Nu har Du ro till kropp och själ
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredagen
den 25 januari kl. 13.00.
Alla som önskar närvara
hälsas varmt välkomna.
Akten avslutas i kyrkan. Istället
för blommor, tänk gärna på
Demens eller Alzheimerfonden.
Valfri klädsel.

Det finns en smärta
bortom alla ord.
Det finns en sorg där
inga tårar räcker till.
Livet kan ingen förklara.
Saknaden av Dig
är bortom alla ord.
Du finns i våra hjärtan
för alltid
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredagen
den 11 januari kl. 13.00.
Alla som önskar närvara
hälsas välkomna.
Akten avslutas i kyrkan.
I stället för blommor tänk
gärna på någon minnesfond.

Hedvig Nilsson
vid hennes bortgång

Ett särskilt Tack till
personalen på Bäckaskog
avd. 3 orange,
för god vård.

Gerd och Kjell
Jessica och Andreas
med familjer

Internet...

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

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Vår käre

Anders Wästhed
Vår käre

Vår älskade mamma,
svärmor, mormor

Ilbäcks
Henry Hermansson

Anna-Britta Ericzon

* 8 mars 1925

* 29 mars 1934
29 december 2018
har lämnat oss i sorg och saknad.

har idag stilla insomnat
Hulån den 31 december 2018

Tack för allt lilla mor!
Tack för all din kärlek och omsorg.
Nu har far räckt ut handen och ni
får äntligen vandra tillsammans!

Kenneth o Sylvia
Jörgen o Maud

Christina och Per
Alice och Astrid

Christer o Annlis
Marithe o Benny
barnbarn, barnbarnsbarn,
broder Bernt

Begravningen äger rum kl 13.00
den 25 jan i Nås kyrka med
minnesstund i Skidstugan för
släkt och nära vänner.
O.s.a. till Fondkistan
(0243-229510) senast 18 jan.
Ljus klädsel.

Sakta kom döden
kom som en vän
Tog Dig i handen
och ledde Dig hem
Begravningen äger rum i Dala-Järna
kyrka den 25 januari
i kretsen av de närmaste.
I stället för blommor, tänk på fonder.

I stället för en blomma: Om du vill
hedra mammas minne-skänk en
gåva till Stroke-Riksförbundet
(www.strokeforbundet.se)

* 19 februari 1938
har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad
Skålö
den 22 december 2018
Kusiner och Kusinbarn
med familjer
Övrig släkt och många vänner
Jag drömmer jag vandrar
i skog och mark
Jag drömmer att jag åter
är frisk och stark
Jag ser tallar i skog och
hjortron i myr
Jag ser öring i bäcken och
älg som flyr
Väck mig inte ur dröm
så skön
Låt mig få sova, det är
min bön
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredagen
den 18/1 kl. 10.00. Efter akten
inbjudes till en minnesstund
i Församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Begr.byrån Brandser
tel. 0281-14036 eller
info@brandser.se
senast måndagen den 14/1.
Tänk gärna på Hulåns IF
minnesfond eller
Demensföreningen i Vansbro.

Vår käre

Vår käre

ErBörje
ik JansMoberg
son

* 20 september 1931
* 11 februari
Idbäck1938 Rörbäcksnäs
† 30
8 nnovember
ovember 22018
018 Göteborg
Borlänge
har lämnat oss
har stilla insomnat
in
stor
efter e
tidsorg
s sjuoch
kdosaknad
m
BIRGILOUISE
TTA
AnetteEric
ochmed
Rogefamilj
rt
Övrig släkt oAnders
ch vänner
Erik har åtSyskonen
ervänt till
fäbon.
Där planerar han nästa
ﬁsBegravningen
ketur samtidigtsker
somi stillhet.
han nynnar på en melodi.

Vansbro | Äppelbo
Rågsveden 131

Vansbro | Grönalid
Alvägen 4

Utgångspris 1 495 000 kr
Rum 4 rum, varav 2 sovrum
Boarea 105 kvm + 12 kvm Tomt 261 836 kvm
Energiklass B
Visas Tor 10/1 16.00-16.45 Lör 12/1 11.30-12.15
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Utgångspris 525 000 kr
Rum 5 rum, varav 4 sovrum
Boarea 137 kvm + 22 kvm Tomt 1 069 kvm
Visas Tor 10/1 16.30-17.00 Sön 13/1 12.00-12.30
Mäklare Sofie Källman 070-395 87 60

Jordfästningen äger rum i
Stora Tuna Kyrka
lördag 8 december kl.13.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund på
Buskåkers Gästgifveri.
Anmäl deltagande till
Fonus tel 0243-178 15 eller
borlange@fonus.se
senast 30 november.
Se minnessida på fonus.se
Ett särskilt tack till
Jaxgruppens hemtjänst
samt hemsjukvården.

Säljes: Termostövlar-

stl.39 400:-,
Eccokängor stl.38 250:Tfn 076-105 45 11

MANUSSTOPP

Fastighetsbyrån 0241-520 10

Fyrklövern

Välkomna på vinprovning
22 jan kl 17:30

Vansbro
Plats JUF-lokalen i Dala-Järna. 250kr/person. (Max antal 25 st)
Anmälan senast 17 jan. till Vuxenskolan tel. 0281-715 55

Mattcurling torsdag 10 jan. kl.10.30, Välkomna!

Hej du gamla modellflygare!

070-672 07 63

Uthyrning av verktyg
och maskiner inom
bygg och betong.

Sista inlämning av annonser är

FREDAG kl. 12.00

Redaktionen

Kontakta Madde
Tfn. 0731 50 18 18

Vi tänkte ha en liten fikakväll för er
modellflygare som var aktiva under
		
1900-talet och inte är aktiva längre.
Var: Klubbstugan på flygfältet
När: Onsdag 16 januari kl.18.00
Vi bjuder på fika. Välkomna önskar modellflyggrenen.

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
Charken öppen:

Tor och fre
12-18

väntar svar på ifall loggorna behöver
Närproducerat
väntar
svar
på
ifall
loggorna
behöver
Toppkvalitétskött
ara medeller
070- inte
6909422
Hjärtligt välkomna!
ara medeller
inte
0281 - 204 08
Butiken
med kvalitetsprodukter
Butiken med kvalitetsprodukter
Butiken
med
kvalitetsprodukter
inom
färg,
golv,
tapeter
kakel
inom färg,
golv,
tapeter
kakel
& &
inom
färg,
tapeter
kakel
&
klinkers
– allt
samma
klinkers
- golv,
allt under
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
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Skålö

MTB-Cyklar från

Tfn 070 621 92 09

0281B- 200
C 05
&

B C & Co.
Brandser
&
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

Saljgard_redov_gra.bmp
Saljgard_skog_gra.bmp

Öppettider:
Ons - fre 10 - 18
Välkomna!

070-295 73 03

EKOLOGISK POTATIS
i 10-kg och 25 kg´s säck
Även ekologiska bondägg säljes på gården
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75 • Henrik 073-277 16 90
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Persienner & reparationer
Gasol & tillbehör • Markiser och vävbyten
Myrbacka 92, Dala-Järna

0281- 206 89, 070- 691 83 80

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)

Online: www.brandserco.se

Välkommen önskar Stina!

jord- och skogsfastigheter

Öppet alla dagar

Dala-Järna
Ledig annonsplats

Salong

Salong

Förmedlar och värderar

Saljgardgris_sigil_gra.bmp

Saljgardredov_sigil_ gra.bmp
jajarna@telia.com
www.dala-jarna.se
Saljgardskog_sigil_gra.bmp

Ull och
skinnprodukter mm.
Hantverk.

CH:s Gårdsbod

Måndag - Fredag 10.00 - 18.00, lunch 12.00 - 13.30. Lördag 10.00–13.00

Hemköp Dala-Järna 0281-200 01 • hemkop.se/Butiker/Hemkop-Dala-Jarna

Saljgardgris_sigil_gra.jpg
Saljgardredov_sigil_gra.jpg
Saljgardskog_sigil_gra.jpg

Batterier för de flesta fordon
Startmotorer, generatorer, m.m.

Vitvaror - Tv - Datorer - Mobiltelefoner

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Saljgardgris_sigil_gra.eps
Saljgardgris_sigil_gra.tif
Saljgardredov_sigil_gra.eps Saljgardredov_sigil_gra.tif
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Ditt serviceorgan
i Dala-Järna
Måndag Klockan
12.00

Fantisera, bli inspirerad hos.........

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Intresseföreningen

God fortsättning på
det nya året!
Välkommen!
Myrbacka - Dala-Järna - 0281 200 07

Ryggåsstugan

ÖPPET
Tor-sön
14-21
Välkomna!

070-261 66 93 ryggasstugan.com

DÄCK - FÄLGAR - BILREPARATIONER

Mån-fre 07.00-17.00
0281 - 130 90

En av Sveriges längsta hängbroar!

Frälsningsarmén
Ekumenisk bönevecka 15-20 januari:
Se separat annons.
Fre 18/1 19.00 Frälsningsarmén.
Sön20/1 11.00 Gudstjänst på
		Frälsningsarmén.
Välkommen!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Myrbackakyrkan
Onsd 9/1 16.30
Torsd 10/1 19.00
Fred 11/1 17.00
Lörd 12/1 19.00
Sönd 13/1 11.00
				
Tisd 15/1			
				

Kristendomsskolan.
Torsdagsbönen.
Fredax: Uppstart.
Tonår: Uppstart.
Samtalsgudstjänst.
Barnsamling ”Trappa upp”
Kyrkkaffe!
Gemensamma böneveckan
startar. Se särskild annons.

Nås Missionshus
Onsdagar kl. 13.30 - 16.00 Öppet Hus/
		
CofféHouse för alla.
Onsdag 16/1 kl. 19.00 Gemensam bön.
Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Vi tackar er alla som på olika sätt hjälpt oss
under år 2018!
Nås Missionsförsamling.

Taborförsamlingen
Kapellgatan 5 Vansbro

Vi bjuder på en mycket vacker bild som Kjell Dalsheim i Dala-Järna
fotat.
Det är hängbron över Västerdalälven från Kvarnåker till Högosta,
eller tvärtom, om ni så vill.
Vi på redaktionen tar tacksamt emot fler bilder av er läsare, det kan
vara vackra, roliga, unika, gamla som nya, gärna från kommunen.
Har ni dessutom någon bra historia om bilden ska den naturligtvis
bifogas.

Sö 13/1 11.00
			
14.30
Ti 15/1 19.00
Välkomna!

Gudstjänst Anette o Bo
Mattsson.			
Sång Bäckaskog Avd.2.
Gemensam bön.

Ekumenisk bönevecka
”Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan”

15 till 20 januari
Tisdag 19.00 Tabor
Onsdag 19.00 Nås Missionshus
Torsdag 19.00 Källartorpskyrkan
Fredag 19.00 Frälsningsarmén
Lördag 19.00 Myrbackakyrkan
Söndag 11.00 Gudstjänst på Frälsningsarmén
Arr. Frikyrkorna i Vansbro kommun

Enklast skickar ni bilden till vår mail-adress: info@vansbrobladet.se
Ni är förstås även välkomna till vår redaktion på Järnvägsgatan
i Vansbro.
MVH Nils o Fredrik

Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Källartorpskyrkan
Lö 12/1		 18.00 Församlingsmöte.
Må 14/1		 09.00 Bön.
Alliansens bönevecka, vecka 3.
Se separat annons.

Alla Varmt
Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Restauranger
i Vansbro kommun

Vi på redaktionen tycker det är lika roligt varje gång vi får reaktioner
från våra läsare, särskilt när det är utflyttade kommunbor. Vi har förstått att det är många ute i stora världen som läser ”bladet” på nätet.
Allt från Norge till USA, de flesta finns förstås runt om i Sverige.
Vi fick detta brev från en före detta Järnabo som verkligen har lyckats
med det han föresatt sig.
skriver jag om komplexa känslor och
relationer.
Sommaren 2018 kontaktade ett av nordens största bokförlag mig. Jag nöp mig i
armen både en och två gånger i flera dagar. Förlaget frågade om jag ville skriva
en novell för dem, vilket jag förstås tackade ja till. När de läst det färdiga resultatet, efter några dagars ihärdigt arbete,
fick jag ett erbjudande om att skriva ett
kontrakt för dem. ”Detta är något nytt
och annorlunda. Vi tror på dig!” sa min
blivande redaktör. Jag blev så lycklig.

Jag heter Backolars Johan Hermansson.
Jag är 26 år gammal och uppvuxen i
Dala-Järna. Sedan jag var 10 år har min
stora dröm varit att bli författare. Att förmedla något, vare sig det är glädje eller
sorg eller en ny insikt, det fascinerade
mig tidigt. Redan på mellanstadiet satte
jag upp mål för mig själv om att skriva
ett visst antal sidor per vecka. Detta har
jag därefter fortsatt med, år efter år, i
tron om att utvecklas. Jag har aldrig gett
upp. Hela tiden har jag varit övertygad
om att hårt arbete, disciplin och vid passion förverkligar drömmar.
Under många var jag väldigt osäker.
Jag brottades med mig själv. Skrivandet
blev på flera sätt min räddning. Genom
att skriva hittade jag så småningom
mig själv. Jag fann mitt mod, min tro på
vem jag var och min övertygelse gentemot vad jag ville. Jag har genom åren
skrivit historier om både stort och litet,
långt som kort, alltifrån haiku-dikter till
noveller för Hemmets veckotidning och
kåserier om farmor och farfar. Allra helst

Jag kommer nu att skriva ett större antal
noveller för bokförlaget. I dagsläget finns
sex av mina noveller publicerade som
ljudböcker och e-böcker på streamingtjänsterna så som Storytel, Nextory och
Bokus. Flera av dem är sålda till andra
länder och kommer bland annat översättas till tyska. Titlarna som är tillgängliga
nu är: Lasarus, Älskare, Hud, Velvet, En
fri kvinna och Eros. Flera av novellerna
finns på topplistan.
Mitt budskap med novellerna är: ”Att
våga älska och älskas – utan att be om
vare sig ursäkt eller lov!”
Jag är otroligt glad och stolt över detta
och att faktiskt kunna säga: så småningom nådde jag mitt mål. Det var inte enkelt och visst har det funnits både medoch motgångar. Men jag gav aldrig upp.
Det jag vill säga till andra som också
drömmer, oavsett vad det handlar om, är
att med hårt arbete, stor kärlek och ett
obesegrat mod så är allt möjligt.
Precis allt.

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.
Potatis o purjolöksoppa,
kladdkaka grädde.
Fre: Kycklingklubba currysås, ris.
Fiskgratäng m räkor, potatis.
Mån:Grillkorv, potatismos.
Omelett med räkstuvning,
potatis.
Tis: Pastagratäng m kyckling.
Kalops med potatis.
Ons: Biff Lindström, gräddsås,
potatis.
Het räkpasta.
Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

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

0281-109 55
Tor: Raggmunk, stekt fläsk &
lingonsylt.
Pulled beef, coleslaw,
bbq-sås.
Fre:		Fläsknoisette med bea, röd		vinssås, stekt pot el
		pommes.
		Kyckling, svamprisotto,
		parmesanost.
Mån: Gräddstuvad pyttipanna.
Fiskgratäng.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Pasta med kycklingsås.
Ons: Köttfärslimpa, gräddsås,
		lingon.
		Panerad fisk, skagenröra.
Se oss på Facebook!

Se vår Facebooksida för
veckans meny!
Vansbro Restaurang
och pizzeria
Vansbro-restaurangpizzeria

BROGRILLEN
GRILLKÖK & PIZZERIA
Lunchbuffé, vardagar 11-14
Meny finns på Facebook
”Restaurangside”

Tfn. 0281 10035

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

Lunchbuffé Tisdag-Fredag 11.00-14.00

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

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

Ledig plats - Ifall din restaurang
eller caféverksamhet vill synas
på denna sidan!

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

Norra Allégatan 23
Öppet Alla dagar 11.00-21.00.

Kontakta Vansbrobladet för mer information.

Sportsidan
DJIK

VAIK
Söndag 13 januari
A-lag Damer

SKIDSERIE

ALLA KAN DELTA
Onsdagar kl 18.30

Hockey

16/1 Snöån, Dala-Järna, fri stil
23/1 Vansbro, klassisk stil
30/1 Äppelbo, klassisk stil
6/2 Snöån, Dala-Järna, sprint, klassisk
13/2 Vansbro, klassisk stil
20/2 Snöån, Dala-Järna, masstart, fri stil

15.00 VAIK -Kil / Charlottenberg

Friåkning se hemsidan - www.laget.se/vaik
Bli medlem i VAIK-hockey
- Familj 300 kr, -Ungdom 50 kr, >18 år 100 kr

bg 385-3280

Välkomna !

Vi söker tre glada medarbetare till Nimatopaals lager
i Dala-Järna inför våren och sommaren 2019.
Sommaren är vår viktigaste tid försäljningsmässigt och det är högt tryck på lagret.

Sepson AB i Vansbro förstärker!
Montör sökes omgående. Arbetstid dagtid

Tjänsten består i huvudsak av orderplockning med truck men innefattar även lastning
och lossning av gods och lagervård.
Omfattningen gäller perioden mars – augusti 2019.
Arbetstider: Måndag – Fredag 07.00 -16.00.
Introduktion till tjänsten sker i mitten av mars.

Sepson AB i Vansbro arbetar internationellt och
är ett världsledande företag inom tillverkning av
fordonsmonterade vinschar.

Kontakta Daniel Stark Tfn. 070 318 00 85
Christer Matses Tfn. 0281 75844

Vi söker dig som är:
- Engagerad, och har en positiv inställning till arbete.
- Du har hög arbetsmoral och tar ansvar.
- Du kan arbeta tidvis i högt tempo och har god samarbetsförmåga.
- Innehav av truckkort A-B och tidigare erfarenheter av lagerarbete med orderplock
är meriterande.
Skicka in ditt CV och personligt brev till robert.westas@nimatopaal.se

Vi tillverkar och marknadsför testcyklar, löpband, transportcyklar samt sport- och racercyklar under varumärkena Monark och Bianchi.

Vi
och på
marknadsför
löpband,i transportcyklar
samt sportracercyklar
Vi tillverkar
är världsledande
ergometercyklartestcyklar,
och marknadsledande
Skandinavien på transportcyklar.
Våraoch
kunder
är bl.a. sjukhus,
under
varumärkena
och återförsäljare
Bianchi. Visamt
ärolika
världsledande
påanställda
ergometercyklar
vårdcentraler,
idrottsklubbar,Monark
postdistribution,
industrier. Vi är 40
och omsätter ca och
100 milj. kronor.
marknadsledande
i Skandinavien
Vår fabrik och vårt huvudkontor
ligger i Vansbro.på transportcyklar. Våra kunder är bl.a. sjukhus,
Vi ingår i Grimaldisidrottsklubbar,
Industrikoncern som
omsätter 2,4 miljarder
kronor och har samt
1300 anställda
i Sverige och Vi
utomlands.
vårdcentraler,
postdistribution,
återförsäljare
olika industrier.
är 40
anställda och omsätter ca 100 milj. kronor. Vår fabrik och vårt huvudkontor ligger i
Vansbro.
Konstruktör sökes!
Vi ingår i Grimaldis Industrikoncern som omsätter 2,4 miljarder kronor och har 1300
Arbetsbeskrivning
anställda
i Sverige och utomlands.
Till vår utvecklingsavdelning i Vansbro söker vi ytterligare en medarbetare.
Arbetsuppgifterna kommer att vara en viktig del i vårt framtida arbete att efter marknadens behov
utveckla samt aktivt ta fram nya produkter och modeller.
Vi ser att du har ett stort intresse för ny teknik och vad den kan tillföra våra produkter.

Konstruktör sökes!

Arbetsbeskrivning
Vem är du?
med inriktning
mot produktutveckling
inom
mekanikområdet.
Till Högskoleingenjör
vår utvecklingsavdelning
i Vansbro
söker vi ytterligare
en medarbetare.
Kunskaper
inom
elektronik
och
programmering.
Erfarenhet
från
samt
3D-CAD.
Arbetsuppgifterna kommer att vara en viktig del i vårt framtida2D-CAD
arbete att
efter
Goda
kunskaper
i
engelska
i
både
tal
och
skrift
är
en
förutsättning.
Vana
att
driva
marknadens behov utveckla samt aktivt ta fram nya produkter och modeller. projekt.
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper som samarbetsförmåga
Vi ser
att du har ett stort intresse för ny teknik och vad den kan tillföra våra produkter.
och positivt tänkande.

Villärdudu?
arbeta i ett framgångsrikt och lönsamt företag och vill veta mera om tjänsten och om oss
Vem
kan
du
kontakta
Mats inriktning
Hermansson
påproduktutveckling
070-600 96 34. Du inom
kan också
läsa om oss på vår hemsida:
Högskoleingenjör med
mot
mekanikområdet.
www.monarkexercise.se.
Kunskaper inom elektronik och programmering. Erfarenhet från 2D-CAD samt 3D-CAD.
Goda
kunskaper
i engelska
i både tal och skrift är en förutsättning. Vana att driva projekt.
Mejla
din ansökan
till: jobb@monarkexercise.se
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper som samarbetsförmåga
med din ansökan!
ochVälkommen
positivt tänkande.

Sista ansökningsdag är 2019-01-30.

Vill du arbeta i ett framgångsrikt och lönsamt företag och vill veta mera om tjänsten och
om oss kan du kontakta Mats Hermansson på 070-600 96 34. Du kan också läsa om
oss på vår hemsida: www.monarkexercise.se.
Mejla din ansökan till: jobb@monarkexercise.se
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är 2019-01-30.

