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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Svensk fläskarré
Scan

Sverige
39.95kr
Färsk
För bonuskunder
Benfri Ca 1,1kg
Max 2 köp/hushåll

/kg

Kycklingbröstfilé
Eldorado
Fryst, 900g

3 för

Pizzadeg
Monte Castello
Kyld
400g

Ägg 15-pack
Garant

/st

/st

För bonuskunder

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Pan pizza
Billys

10kr
/st

Salami
Göl

Frigående inomhus Flera sorter
Max 1 köp/hushåll Skivad, 150g

20kr

99kr

För bonuskunder

ONSDAG 6 MARS 2019

15kr

/st

För bonuskunder

Fryst, flera sorter
170g

2 för
22kr

Torskrygg
Findus

PRISBOMB

Fryst, 450g
Max 4 köp/hushåll

69kr

/st

För bonuskunder

Säg bara till i kassan så blir du bonuskund på några sekunder!

60
år

5:-

/st

Mozzarella

Wernersson, Michelangelo, 125g
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/

Spara

1000:

1390:-

Rek pris 2390:-

Hitachi C6BU2 är en riktig
arbetshäst som inte kommer att
svika dig i dina projekt. Motorn
är urstark och driftsäker och med
hela 1100W effekt så får du all kraft
ER
P
U
du behöver. Sågen passar både den
S
P!
KLIP yrkesverksamme hantverkaren och
den entusiastiske privatpersonen.
Tfn. 010-471 95 70

Däck
till de
flesta fordon

Glasögonvisning!

VANSBRO BIO

Medborgarhuset
Boka biljett på: bjornbio.se/vansbro

Välkomna till:
0281-20220
Captain Marvel – SverigePremiär!

Action, Äventyr, Sci-Fi av A Boden, R Fleck m B Larsson
Sö 10 mars 18.00
11 år

Luftvärmepumpar
AC-anläggningar

Lindesnäs slalombacke
Nu har vi stängt för säsongen

070-330 35 28

Rör • Bygg
Murning
Tel. 070-678 73 87

nterrabatt

Upplev vårens nyheter
ifrån OPO onsdag 13 mars
mellan kl 13-18

Tack till alla besökare och sponsorer
Och ett Tack till alla som gjort det
möjligt att få igång vår slalombacke igen.

Styrelsen IF Frisk

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

n har sänkt ROT-avdraget.
ugn. Vi kompenserar dig med
abatt, så att du kan njuta av
r en ny IVT-värmepump ger.
l mer och billigare varmvatten.

n till oss för en fri offert
lkyl.

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

20XX

m. 31 mars 2016.
r mer information.

7 000
kr
www.hja.se
på utvalda
värmepumpar.*

www.anderssonsoptik.com

Öppettider: Måndag-fredag 10-19
Lördag 10-16 • Söndagar Stängt

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

0281-71733

TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

Torsdag 7 mars

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

Söndag 10 mars

kl 11.00 Äppelbo kyrka Gudstjänst, Torbjörn Axelson.
kl 16.00 Järna kyrka Gudstjänst, Torbjörn Axelson.

BYGG-TEKNIK

Försäljning—Omläggning—Skiftning—Däckhotell
Peter Johansson, 0730 312682 nasdacktjanst@gmail.com

Tisdag 12 mars
kl 12.00 Rågsvedens bystuga Sopplunch.

Välkomna hälsar
Linn & Daniel

Utsikten

070 261 66 93
ryggasstugan.com

11-kaffe

Parvellunch söndag 10 mars kl 12-15
Lasagne, sallad, bröd & smör
inkl. kaffe 90kr, barn 6-12 år 70kr

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

Kaffe och samvaro

varje onsdag kl 10.30 i Vansbro församlingsgård.
varje torsdag i Järna församlingshem.

Promenadträff

Torsdagar kl. 14.30, jämn vecka, vid kyrkstallet i Äppelbo.

Välkommen till gudstjänst!
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Onsdag 20 mars kl. 17.00 vid simhallen
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sänka era värmekostnader.

AS SAFIRA 1023F

Atletklubb

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.
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Medlemmarna i Vanåns samfällighetsförening
Kallas till ordinarie årsmöte den 20 mars 2019
kl. 18.00 vid Hulåns ordenshus
•Ärenden enligt stadgarna
•Byte rörbro över Flögan
•Ev. uttaxering				
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Föreningen Borta Med Vinden
kallar till årsmöte Lördag 23 mars kl.10.00

VÄRDE 3 000:-

Hjälp
människor
på flykt!
Just nu är 60 miljoner människor
på flykt undan krig och förföljelse
i världen. Din hjälp behövs.

Fo t o : U N H C R / A n d r e w M c C o n n e l l
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SMS:a FLYKT150 till 72980 och
ge 150 kronor. Eller swisha valfritt
belopp till 123 90 01 645. Tack!
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i JaJärnas lokaler

Ni köper allt från en och samma leverantör Eklunds VVS AB

Anna-Lenas Delikatesser AB
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ALMS
TORNEM
OND
BILREK
♪ Allt inom bilvård
♪ Stenskottslagning
♪ Matt o Möbeltvätt

Tel. 070-6560396

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

från vecka 5 och framåt

från
från vecka 2 till vecka
17 vecka 5 och framåt

Gulfmacken
i6 Nås,
kl 12.30-13.30
Skolvägen
MORA
• 0250-53
08 80
eklundsvvs.se
• 0250-53
eklundsvvs.se
• 0250-53
08eklundsvvs.se
80 08 80 • 0250-53 08 80
www.eklundsvvs.se
eklundsvvs.se
•
0250-53
08
80
Hemköp i Dala-Järna, kl 14.00-14.30
|
|
Kroons torg i Vansbro,
kl 15.00-16.30
Mobil 070-685 53 51

Värdering
Ekonomi
Juridik

tid för ett kostnadsfritt hembesök!

Ni köper allt från en och samma leverantör Eklunds VVS AB

eklundsvvs.se • 0250-53 08 80
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Stängt

eklundsvvs.se
• 0250-53
eklundsvvs.se
• 0250-53
08eklundsvvs.se
80 08 80 • 0250-53 08 80
www.eklundsvvs.se
eklundsvvs.se • 0250-53 08
80

Tfn. 0281 10507

eklundsvvs.se • 0250-53 08 80

11-12-13 mars
Välkommen åter!

ÅRSMÖTE

Skramsens vägförening,
vid Ja Järnas lokal den 12 mars kl.19.00

Välkomna!

TE RÖJ & PLÅT AB
Tak

från vecka 2 till vecka 17
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en
och
samma
leverantör;
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GÖR SOM ANDRA

Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner

från 5
vecka
2 till 8
vecka
17 att
från vecka
5 och
framåt
frånstå
vecka
2 till vecka 17
vecka
och
framåt
Kommer
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mars
vid:
Ring direkt
och boka
tid
för ett från
kostnadsfritt
hembesök!
kostnadsfritt
hembesök!
Ni köper
allt
från

Styrelsen

Stiftelsen Falkdonationen ÅRSMÖTE
Onsdag 20 mars kl.18.00, Ordenshuset Nås
Info: 0281-330 22, 070-310 86 20
Styrelsen

Nedskjutningen av DC 3:an
kalla krigets hemlighet

Övriga byggnationer, stora
som små. Gratis offerter

076-277 41 15, teroj.se

ÖNSKAS!

Boende i Dala-Järna
önskas av kvinna
Ring 08-722 98 47

F.d. flygvapenofficer

Christer Lokind
föreläser

Hulåns ordenshus onsdag 13 mars kl. 19.00
Inträde 50 kr, då ingår fika.

Ett stort TACK!
för sponsringen av priser till

Lilla Äppelborännet.
Äppelbo AIK-Skidor

Frälsningsarmén
Tor 7/3 14.00
Tis 12/3 14.30
Ons 13/3 10.00
19.00
		
Välkommen!

Sånger till kaffet.
Bibelsamtal.
Musiklekis.
”Om tro och liv”.
Gudstjänst i samtalsform.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Källartorpskyrkan
On 6/3		 17.30 Änglabus.
Sö 10/3		 13.30 Sångstund på Solgärdet.
		 16.00 Gudstjänst. Niklas Levin,
					 THS pastorsutbildning.
Må 11/3		 09.00 Bön.
Ti 12/3		 18.00 Symöte. Utställning av
					 grytlappar.

Alla Varmt
Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

VECKANS RADANNONSER
Säljes: Sommardäck, bra skick
4-håls alufälgar org Toyota

070-627 53 30

Myrbackakyrkan
Onsd 6/3 17.00
		
19.00
				
Torsd 7/3 19.00
Fred 8/3 17.00
Lörd 9/3 19.00
				
Tisd 12/3			
Välkomna!

Kristendomsskolan.
Informationskväll med
øivind Tholvsen från EFK.
Torsdagsbönen.
Fredax.
Filmkväll
”Gud är inte död 2”
Se Missionshuset Nås.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Taborförsamlingen
Kapellgatan 5 Vansbro

Fre 8/3 11.00 Begravningsgudstjänst
Sön 10/3 11.00 Gudstjänst Bo Henriksson
14.30 Sång Bäckaskog Avd 3.
Välkomna!

Nås Missionshus
Torsdag 7/3kl. 19.00 Bibelsamtal Markus
Tisdag 12/3 kl. 19.00 Gemensam bön.
Onsdagar kl. 13.30-16.00 och fredagar
kl. 19.00- 21.00 Öppet Hus / CofféHouse.
Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Säljes: Mört i Äppelbo

070-654 27 37

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
för bara

20kr/raden!

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

Vackra vinterbilder, fotade av Kjell Dalsheim, Dala-Järna

Vi finns i Dala Järna!
PROFFS(även
PÅ HUNDVÅRD!
katter)

Charken öppen:

Tor och fre
12-17

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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jajarna@telia.com
www.dala-jarna.se
10:00 - 15:00

HUNDTRIMMET

i NORET DALA-JÄRNA
Tidsbokning 070-508 52 82
Helena Dufbäck Dipl Hundfrisör med 12 års erfarenhet
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Saljgard_redov_ec.eps
Saljgard_skog_ec.eps

Saljgard_skog_gra.jpg

0281-210 05

Dala-Järna
Ledig annonsplats

Saljgard_skog_gra.bmp
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070-245 90Saljgard_gris_gra.bmp
84

Saljgardredov_sigil_ gra.bmp
Saljgardskog_sigil_gra.bmp

Ull och
skinnprodukter mm.
Hantverk.

Skålö

MTB-Cyklar från

Tfn 070 621 92 09

0281B- 200
C 05
&

Öppettider:
Ons - fre 10 - 18
Välkomna!

Persienner & reparationer
Gasol & tillbehör • Markiser och vävbyten
Myrbacka 92, Dala-Järna

0281- 206 89, 070- 691 83 80

Dala-Järna Tfn 0281 21188

Dala-Järna
Ledig annonsplats

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

- 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!

Förmedlar och värderar

EKOLOGISK POTATIS
i 10-kg och 25 kg´s säck
Även ekologiska bondägg säljes på gården
Saljgardgris_sigil_gra.jpg
Lizzie 070-378 85Saljgardgris_sigil_gra.bmp
75 • Henrik 073-277 16 90
Saljgardgris_sigil_gra.eps
Saljgardgris_sigil_gra.tif
Saljgardredov_sigil_gra.eps Saljgardredov_sigil_gra.tif
Saljgardskog_sigil_gra.eps Saljgardskog_sigil_gra.tif

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

Öppet alla dagar

Saljgard_gris_gra.tif
Saljgard_redov_gra.tif
Saljgard_skog_gra.tif

Vitvaror - Tv - Datorer - Mobiltelefoner

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Saljgardskog_sigil_gra.bmp

Ditt serviceorgan i Dala-Järna

Saljgard_gris_gra.eps
Saljgard_redov_gra.eps
Saljgard_skog_gra.eps

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

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Saljgardskog_sigil_gra.jpg

jord- och skogsfastigheter

Vårnyheter!

070-295 73 03

Myrbacka - Dala-Järna - 0281 200 07

Välkommen!

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

Kundkortsdag Torsdag 7/3
Vardagar 8-22
Lördag
10-22
Söndag 10-22

Kunder som drar sitt ICA-kort får 5% rabatt på hela köpet
Kunder som betalar med sitt ICA-kort får 10% rabatt på hela köpet
Rabatten gäller ej Tobak och Spel

Provsmakning och tävling 13:00 – 18:00

Vår lokala Arla-bonde
från Äppelbo kommer
och bjuder på
smakprover

Jordgubbar
Spanien 250g
Jmf 40:-/kg

Jordnötter
ICA 250g
Jmf 40:-/kg

Mjölkchoklad
Marabou 100g
Jmf 100:-/kg

Blockljus
10cm ljusgrönt

Välkommen till ortens billigaste matbutik!
Enligt PRO:s senaste prisundersökning

Med reservation för slutförsäljning och ev tryckfel

Priserna gäller endast Torsdag

VÅRENS PROGRAM
Onsdag 13/3 kl. 19.00
”Så vill jag bli”

Vad gör du i sommar?

Välkomna på ÅRSMÖTE
med sedvanliga ärenden.

– En hyllning till Björn Afzelius
med HUMOR, MUSIK OCH ALLVAR (Säg Algots det räcker,
Ta’t lugnt ta en toy m. fl.).
BIljettpris: Vuxen 180:- och
barn/ungdom t.o.m. 18 år 90:-.

Lördag 23 mars klockan 15.00
Klubbstugan Vanåvallen
Vi bjuder på fika!

VAIK fotboll- en förening för alla

Tisdag 9/4 kl. 19.00
”Stenar i fickan”

– En komisk och allvarlig pjäs om
kontrasten mellan landsbygd och
storstad med Sundborns Teater/
Folkteatern i Dalarna.

Fredag 24/5 kl. 19.00
”Nationalparken”
– En hyllning till tusentals sätt att
leva, (gänget från succéshowen
Fäbodland med en ny musikföreställning) från Riksteatern.
Biljettpris på föreställning
där inget annat står:
Vuxen 250:- | Scenpass 200:Ungdom t.o.m. 18 år 100:Barn/ungdom i grundskola
gratis inträde.

Delikatessost
från Falbygdens
och skafferivaror
av kvalitét.

Biljetter kan även köpas på plats vid
föreställning i mån av biljettillgång.

"

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

Kvinnojouren
Vansbro
Tfn 070 663 53 79

UTHYRES

Tel. 0281-130 90

1 RoK ledig omgående på
Heden Nås

Tfn 070-321 52 90
Göran Andersson
G3 Förvaltning

Som vanligt i butiken:
inredning och ostbrickor
på beställning.

www.dackteam.se

– Socialt stöd och omsorg
söker dig som vill jobba inom våra
hemtjänstverksamheter, särskilda boenden,
demensboende, korttidsboende samt inom LSS
eller socialpsykiatri.

Hos oss får du meningsfulla arbetsuppgifter med omväxlande dagar och mycket
sociala kontakter!
Läs mer och ansök om våra sommarvikariat via www.vansbro.se/ledigajobb

Välkomna!

görs på beställning

Biljetter bokas på Vansbro
bibliotek 0281-750 50,
två veckor innan respektive
föreställning och betalas på plats
vid föreställningen med Swish
eller kontant.

Klipp ut och spara annonsen!

pen
Nu är dörren öp ri
fe
hos Bettys skaf
rgåsar
räksmö
smörgåstårto
r

KOM OCH
JOBBA
HOS OSS!

– Intern service
söker dig som vill jobba inom vår kostverksamhet.
Du kommer att jobba som måltidspersonal med
placering i köken på Smedbergsskolan eller på Myrbacka skola.

Torsdag 21/3 kl. 19.00
”Sällskapsrummet”

– En dråplig och tankeväckande
svart komedi om åldrandet från
Riksteatern.

Vi behöver dig som vikarie
inom följande områden:

Högskolestuderande inom ekonomi
eller teknik/ingenjörsområdet
Vi söker också dig som är högskolestuderande inom
ekonomi eller teknik/ingenjörsområdet och som är
intresserad av att jobba extra i sommar. Inom intern service/fastighetsförvaltning har vi just nu olika uppdrag
och utredningar som vi tror att just du skulle kunna
jobba med under sommaren, kopplat till den utbildning du läser.
Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse? Kontakta
då vår tillförordnade fastighetschef Olle Wiking via
e-post: olle.wiking@vansbro.se senast den 31 mars.
Välkommen till oss i sommar!

Allsångsafton på
Café Unikum
Välkommen på allsång med Hasse Ström
och Alf Bergkvist!
Var? Café Unikum, Medborgarhuset, Vansbro
När? Tisdagen den 12 mars klockan 16.00–17.30
Soppa, smörgås och fika finns att köpa.
Kommande evenemang: Påskaktiviteter den 16 april!
Välkommen!

Ung och behöver
framtidsråd?

?

Är du mellan 16 och 20 år och utan
sysselsättning om dagarna? Alltså att
du inte varken går i skolan eller jobbar just nu? I så fall kan vi hjälpa dig. Du
kan till exempel få stöd med coachning och rådgivning
för att hitta till just din utbildning, praktikplats eller
arbetsplats. Du behöver inte alls ha en egen idé om vad
du vill göra – kontakta oss så spånar vi tillsammans!
HÖR AV DIG TILL
Carolina Ström, telefon 0281-753 31,
eller e-post carolina.strom@skola.vansbro.se

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 • vansbro.se

PÅMINNELSE PARVELRÄNNET 10 mars SNÖÅ SKIDSTADION 11.00
(Du vet väl att Stina Nilsson, Maja Dahlqvist o Gunde Svan alla åkt Parvelrännet)

Dala-Järna IK hälsar alla barn från 0-12 år välkomna till Snöå skidstadion
Anmälan till DJIK´s kansli, tel. 0281-20409, senast torsdag 7 mars
eller e-mail: parvelrannet@djik.se ange namn, födelseår och byanamn.
OBS! ”Parvellunch” serveras på Ryggåstugan.
Välkomna DJIK-skidor

Restauranger
i Vansbro kommun

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
Tor: Raggmunk, stekt fläsk,
lingonsylt.
Champinjonsoppa, äppelpaj,
vaniljsås.
Fre: Köttfärslimpa, gräddsås, pot.
Fiskgratäng, potatis.
Mån:Varm korv, morotsstuvning,
potatis.
Fläskgryta m grönsaker ris/
potatis.
Tis: Kycklingbullar m citronsås,
potatis.
Fiskpanna m torsk, lingon,
potatis.
Ons: Chili con carne, ris.
Broccoligratäng, bacon.
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.
Lasagne.
Fre:		Fläsknoisette med bea,
röd vinssås, stekt pot el
		pommes.
		Ugnsbakad lammlägg,
		potatisgratäng, rödvinssås.
Mån: Gräddstuvad pytt i panna.
Fiskgratäng.
Tis: Nötköttsgryta med ris.
Kåldolmar, gräddsås, lingon.
Ons: Grekiska köttfärsjärpar.
Panerad fisk, kall sås.
Se oss på Facebook!

After work

Förrätt: Smördeg fylld med
fetaost och persilja.
Varmrätt: Pepparstek,
svensk oxfilé, pommes
och pepparsås.
Efterrätt: Chokladmousse
med hallon.
Ingår även ett glas vin eller
en flaska öl.

Pris endast 249:Boka gärna bord!
Gäller fredag kl.17-21

Varmt välkomna!

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

Tfn. 0281 10035

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

Husmanskost - Buffé

Norra Allégatan 23

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

Öppet Alla dagar 11.00-21.00.

Lunchbuffé Tisdag-Fredag 11.00-14.00

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

Ledig plats Vill du synas här?
Kontakta Vansbrobladet
för mer information.

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

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00

Tor: Raggmunk med stekt fläsk &
lingonsylt.
Kålpudding m gräddsås, lingonsylt.
Fre: Fläskfilé m bea och stekt potatis.
Ugnsbakad laxfilé, vitvinssås
& kokt potatis. Dessert.
Mån: Chili con carne med ris.
Smörstekt kapkummelfilé & dillmajonäs o kokt potatis.
Tis: Flygande jakob med ris.
Bifteki med tomatsås och stekt
potatis.
Ons: Grillad ryggbiff med pepparsås och
stekt potatis.
Lasagne med fransk tomatsallad.

AFTER WORK 8:e mars
Black and white 219:Kyckling souvlaki 189:Dryck ingår
0281-100 35

Vår älskade

Vår käre

Göt Sigrid
Backman

Eljans
Per-Anders
Nilsson

* 17 augusti 1931
har idag stilla insomnat
Falun den 21 februari 2019
Carina och Jan-Olof
med familjer
Övrig släkt och vänner
Högt i Nordens land
invid Dalälvens strand
är min hembygd så kär.
Att skönare plats jag ej finner
varhelst på vår jord
än där Dalälven rinner.
Här hör jag forsarnas brus
och fåglarnas sång som jag
lyssnat till så mången gång.
Göt Sigurd Andersson

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Järna kyrka
fredagen den 15 mars 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 11 mars.
Tänk gärna på Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

* 1 september 1951
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Äppelbo den 23 februari 2019
KERSTIN
Sophia, Rickard, Isabella
med familjer
Mona
Släkt och vänner

Slumra gott Du kära
Tack för allt Du gjort
Vi skall i hjärtat bära
Ditt minne ljust och stort
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Äppelbo kyrka
fredagen den 22 mars kl. 13.00.
Alla som önskar närvara
hälsas varmt välkomna.
Akten avslutas i kyrkan.

Vårt varma TACK
till alla som hedrat minnet av
vår käre

Uta Folke Nilsson

till Er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår kära

Maria Enström
vid hennes bortgång och
begravning. Ett särskilt tack
till personalen på Bergheden
och Hemtjänsten för
god omvårdnad.
Stig, Kristina, Åke, Bo
med familjer

vid hans bortgång,
för deltagande, blommor,
gåvor till olika fonder, samt den
vackra sången
och musiken i kyrkan.
*Tack igen till personalen
vid Berghedens äldreboende
i Äppelbo
för mycket god omvårdnad.
Helen och Kent
Håkan och Anette
Birgitta och Kurt
med familj.

Vår älskade

Kenth Hurtig
* 30 april 1947
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Vansbro den 15 februari 2019
Thomas och Katarina
Therese och Thomas
Mariette, Markus
Håkan, Helen
Barnbarn
Marita
Övrig släkt och vänner

Lilla Pappa, ack vårt hjärta
är så fullt av tack till Dig
Vi som aldrig kunnat fatta
vad det var att mista Dig
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Vansbro kyrka fredagen
den 15 mars kl. 13.00.
Alla som önskar närvara
hälsas varmt välkomna.
Akten avslutas i kyrkan.

Varmt tack
För all kärlek och
omtanke i samband
med Kjells bortgång.

Tack för

besök, blommor, gåvor
till olika fonder, brev
och alla kramar.

Ingeborg
barn, barnbarn,
barnbarnsbarn

”En spännande
Vårt varma TACK
till alla som hedrat minnet av
vår käre

Vårt varma
TackNilsson
Uta Folke

vid hans
till er alla
sombortgång,
på olika sätt
för deltagande, blommor,
hedrat
minnet av vår kära
gåvor till olika fonder, samt den
vackra sången

Skinnar
Hilma
Jansson
och musiken
i kyrkan.

*Tack
igen tillbortgång
personalen
vid
hennes
vid Berghedens äldreboende
i Äppelbo
Ettmycket
särskilt
Tack till
för
god omvårdnad.
Helenvid
ochhemtjänsten
Kent
personalen
Håkan och Anette
och Birgitta
Bäckaskog
avd. 2,
och Kurt
för godmed
omsorg
familj. under

hennes sista tid.

Gun-Britt och Tommy
Anette och Åsa

till Er alla som hedrat minnet
av vår älskade

till Er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår käre

Barbro Larsson

Sven Blom

vid hennes bortgång, för
blommor och gåvor till olika
minnesfonder samt för
vacker musik i kyrkan.

vid hans bortgång och
begravning. Ett särskilt tack
till Palliativa teamet och
personalen på Bäckaskog
för god vård och omsorg.

IVAR
Margareta med familj

Kickan och Magnus
med familj

Vår kära

Göte Haurula
har somnat in efter en tids
sjukdom, 82 år gammal och
lämnat oss i stor sorg.

Ethel, Birgitta och
Ingemar med familj

arbetsplats i ständig
utveckling”
Kjell Lilja anställd 15 år i företaget

Edvin Larssons Mekaniska AB

SÖKER PERSONAL
Edvin Larssons Mekaniska AB (ELMAB) i Dala-Järna är ett av Vansbro kommuns
mest växande industriföretag och söker nu nya medarbetare. Vill du bli en del i företagets personalteam och jobba i en av kommunens mest moderna industrilokaler?

VI SÖKER:

VI SÖKER:

CNC-SVARVARE,
Robotsvetsare2 TJÄNSTER:

Tidigare erfarenhet av liknande tjänst är önskvärd, dock ej ett krav.
Du ska vara en samarbetsvillig lagspelare. Viktigast av allt är dock att du vill lära dig yrket.
Arbetet bestårerfarenheter
i att producera detaljer
hydraulcylindrar,
i samarbete
med svetsTidigare
av till
liknande
tjänst
är önskvärt.
och monteringsavdelningen.

Du
ska vara en
samarbetsvillig
lagspelare.
SVETSARE,
2 TJÄNSTER
:

Tidigare erfarenhet av liknande tjänst är önskvärd, dock ej ett krav.
Du ska vara en samarbetsvillig lagspelare. Viktigast av allt är dock att du vill lära dig yrket.
Arbetet
består
i attkomponenter
ställa svetsrobot
och
producera
Arbetet består
i att producera
till hydraulcylindrar
i samarbete
med monteringsavdelningen.

Vansbrobladet

Järna-Nytt
Vi tar emot erat
annonsmaterial senast

FREDAGAR KL. 12.00

EXPEDITIONSTID
Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00

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

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.

detaljer till hydraulcylindrar i samarbete med svarv
MONTÖR
AV HYDRAULKOMPONENTER, 1 TJÄNST:
och monteringsavdelning.

Tidigare erfarenhet av liknande tjänst är önskvärd, dock ej ett krav.
Du ska vara en samarbetsvillig lagspelare. Viktigast av allt är dock att du vill lära dig yrket.
Arbetet består i att montera hydraulblock och hydraulcylindrar.
Arbetstiderna är tvåskift alternativt dagtid, beroende på tjänst.
Observera att ansökningar tas emot löpande och enbart via e-post till: jobb@elmab.se
senast 29
31 mars
oktober. (Tjänsterna kan tillsättas innan tiden löper ut.)
Alla ansökningar besvaras.
ELM ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
ELMAB i Dala-Järna startade tillverkningen av hydraulcylindrar
på 1960-talet. Företaget har lång erfarenhet av att utveckla och
producera hydraulcylindrar och gripklor. En modern maskinpark
tillsammans med välutbildad personal skapar bästa förutsättningarna för utveckling och kvalitet.

Välkommen på årsmöte med

Den 9de mars mellan 10 och 14 har Kulturhuset
utförsäljning av alla kvarvarande inventarier och
prylar. Kom och fynda till loppis priser.
Folketshusvägen 12 Vansbro
Välkommen!

MODERATERNA I VANSBRO!

Årsmötet skall välja en styrelse och behandla förslag från styrelsen
(propositioner) och förslag från medlemmarna (motioner).
Tid: Torsdagen den 7 mars, kl. 17.30
Plats: Värdshuset Flottaren, Vansbro

Rökt skinka
Sid o bogfläsk
Extra välhängt
NÖTKÖTT mm

Tfn 070 6909422 Tfn 0281 20408
ModeraternaVansbro

ModeraternaVansbro

dalamoderaterna.se/vansbro

OBS!

Nya öppettider
i Järnabutiken
Öppet
Dala-Järna butiken

Välkommen!
Torsd - fred kl.12-17
hälsar
Anders med personal Vansbro butiken

Flygfältsvägen 22 780 51 Dala-Järna

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

MANUSSTOPP

					Sista inlämning av annonser är

				

FREDAG kl. 12.00

Redaktionen

Fi ra St .P at ri ck ´s da y
Välkomna till Dala-Järna Hotell underpå
FLYGFESTDAGARNA!
ho te lle t m ed
et
ndpub!
a ba
Kom och njut av frukost, lunch,
á lask
carte
och
Ir lä nd
G A G ET
À PA
ÖPPETTIDER
MENY Á LA CARTE
TRUBADUR
UNDER FLYGFESTEN
Torsdag 07.00–01.00
Fredag 07.00–01.00
Lördag 08.00–01.00
Söndag 08.00–15.00

på sce n fr kl. 20. 00
Gourmet pizzor
med varierade tillbehör
Fredag 15 mars
Hotellets högrevsburgare
Lördag 16 mars
med tillbehör
Underhåller
Inträde
120 kr
Ohh Cheesusburgare
torsdag–lördag
Matkväll
serveras från kl.18.00
med tillbehör

STEFAN
MORÉN

Säkra din plats, förköp på hotellet

Lunch

Á la carte

Pub

Hotell

Konferans

Event

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

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

anders.strandberg@muntersbygg.se

Tack alla gåvogivare
och kunder för alla år..

Utförsäljning 50%
6/3 – 16/3
ÖPPET: Ons 15-18, lör 10-14
GÅVORINLÄMNING: Stängd från 6/3

Butik

Industrivägen 15
DALA-JÄRNA
Tel 0281-201 72

Öppettider:
Vard 08.00 - 17.30
Lörd 10.00 - 13.00
0281 - 104 60 www.adbildelar.se

Bussgodsombud:
Tar endast emot
förbetalda försändelser

NYHET I BUTIKEN!
Stort utökat
sortiment av

släpvagnsdelar
hemma NU!

Välkomna in och kika!
Älska varje mil

