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FRUKOSTSET

299 kr/st

ONSDAG 27 MARS 2019

Nytt från:

70% RABATT

Kaffebryggare, brödrost & vattenkokare

Micro 1 190 kr
Ord. pris 1 390 kr
ELECTROLUX EMM21000W

Collegetröja 399:Tenniströja 299:-

VANSBRO BIO

Torsdag 4/4 - Lördag 6/4

Medborgarhuset
Boka biljett på: bjornbio.se/vansbro

Tfn. 010-471 95 70

En stjärnspäckad GALAKVÄLL
25/5 kl. 18.00 på Vansbro Teater

Hôlmbergs fisk och bröd på
FINNMARKNADEN
Vid NTO-Lokalen, Sågen
Välkomna!

070-330 35 28

Nina Söderquist, Björn Skifs, Stiko Per Larsson
Erik Runeson, Husbandet
Vansbro Musik- och Dansskola
Vansbro kommuns idrottspriser
Årets företagare och Årets Unga Företagare

®

– originalet.
Tisdag 2 april kl.18.30 - 20.00
Plats: Biblioteket, Vansbro

070-632 32 65

Snöröjning och halkbekämpning.

Välkomna!
T
r äf fa

den
–

Välkomna till:
7 000 kr
på utvalda
värmepumpar.*

0281-20220

BYGG-TEKNIK

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

Ledaren inom robotgräsklippning tar nu ytterligare ett kliv framåt.

Träffa
generationen
Bland annat harden
den nya tredje
modellen Husqvarna
Automower 330X
®

funktioner som GPS-navigering och avkänning av gräsets tillväxt. ®
Samtliga nya modeller 308, 320 och 330X tar din gräsmatta närmare
perfektion än någonsin. Allt medan du gör – ingenting.
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eller handla dina bildelar och tillbehör.

Led aren
inom
robot gr äsk lippning
t ar
nu
y t terlig are
et t
k liv
fr amåt .
B l and
annat
har
den
ny a
modellen
Husqvarna
Automower ®
33 0X
f u n k t io ne r
so m
G P S - n av ige r i ng
oc h
av k ä n ni ng
av
gr ä se t s
t ill v ä x t .
S amt lig a
ny a
modeller
30 8 ,
320
och
33 0X
t ar
din
gr äsmat t a
närmare
per fektion
än
någonsin.
Allt
med an
du
gör
–
ingenting.

H usqva r na
A u t o m owe r
Rek .

c i r ka p r i s

®

ink l .

H usqva r na
A u t o m owe r

30 8

mo ms :

Rek .

14 .900:-

c i r ka p r i s

®

ink l .

H usqva r na
A u t o m owe r

32 0

mo ms :

Rek .

2 2 .900:-

c i r ka p r i s

Husqvarna
Automower ® 308

Husqvarna
Automower ® 320

Husqvarna
Automower ® 330X

Rek. cirkapris inkl. moms:

Rek. cirkapris inkl. moms:

Rek. cirkapris inkl. moms:

Tel 0281-21033 eller 072-722 10 33

– Vi gör originalservice på alla bilmärken.
Alla insamlade
– 12 mån vägassistans
ingår vidmedel
service. går oavkortat till
forskningen
vid Car
Akademiska
sjukhuset
i Uppsala.
– I samarbete
med Bosch
Service.
Vi tar hand om bilen

Ett särskilt TACK till Öppettider
Tempo och
Butik:Äppelbo
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Ledaren inom robotgräsklippning tar nu ytterligare ett kliv framåt.
Bland annat har den nya modellen Husqvarna Automower ® 330X
funktioner som GPS-navigering och avkänning av gräsets tillväxt.
Samtliga nya modeller 308, 320 och 330X tar din gräsmatta närmare
perfektion än någonsin. Allt medan du gör – ingenting.
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Automower ® 308
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Automower ® 320
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Västerdala Service AB
Verkstadsvägen 4 • Vansbro • Tel. 0281-715 16
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Husqvarna
Automower ® 330X

14.900:- (även
Plåtverkstad klass 1 och Glasskador
större skador)
22.900:26.900:-

– Vi gör originalservice på alla bilmärken.
– 12 mån vägassistans ingår vid service.
– I samarbete med Bosch Car Service.

Rör • Bygg
Murning
Tel. 070-678 73 87

Automower ®

originalet .

Välkommen att lämna in din bil hos oss,
eller handla dina bildelar och tillbehör.
14 .900:-

Vansbro
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Lions Cancerforskningsfond
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Plåtverkstad klass 1 och Glasskador
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0281-71733

Föreningen Rocknallen
i samarbete med:
Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ). Al rights reserved.

m. 31 mars 2016.
r mer information.
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gener ationen

Automower ®

Biljettförsäljning 30 mars kl 10.00 - 12.00
i Medborgarhuset 300kr Swish eller kontant.
Max 4 bilj/person Mobil: 076-8199473
Därefter på Vansbro bibliotek 0281-750 50

originalet .

Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.
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r en ny IVT-värmepump ger.
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Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

nterrabatt
Däck
till de
flesta fordon

ROCKNALLEN 2019
prissponsor:

Bengt Ehnström berättar om fäbodlivet
och naturen runt om.

Grus & bergkross mm

Familj, Äventyr av Tim Burton m Eva Green, Colin Farrell.
Sö 31 mars 15.00
7 år

PRISUTDELNINGAR:

Träffa den tredje generationen

Varför hade viHusqvarna
fäbodar?Automower

Dumbo - sv tal, otext – SverigePremiär!

Rek. cirkapris inkl. moms:

Vi tar hand om bilen

Öppettider Butik: VerkStAd:
Måndag-fredag
Måndag-fredag
kl. 08.00-17.00
kl. 07.00-16.00

Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ). Al rights reserved.

Luftvärmepumpar
AC-anläggningar

Foto: Peter Knutsson

Stängt för utbildning

Hjärtligt välkommen till Järna Frisör

Myrbacka 83, Dala-Järna (mittemot Hemköp)
Tidsbokning och Drop-In!

Öppettider:
Måndag - fredag 10.00-18.00
Lördag 10.00-16.00

Tel. 072-908 82 29

Klippning herr 200:Pensionär herr 150:Barn upp till 12 år 150:Dam		
250:-

070-672 07 63

Uthyrning av verktyg
och maskiner inom
bygg och betong.

Kontakta Madde
Tfn. 0731 50 18 18

DAGS FÖR ÅRSMÖTE
Kallelse

Medlemmarna i Morbergets samfällighetsförening

ANGELTÄVLING
Söndag 31 mars
kl. 7-12
Mussjön Dala-Floda
max 10 don/lag
För info ring Torkel
Tfn 073 652 54 09
senast lördag

Claries Damfrisering

STÄNGT

kallas till ordinarie årsmöte
onsdagen den 10 april kl 17:00.
Plats, Myrbacka 85 A, Dala-Järna.
Ärenden enl stadgarna, upprustning väg, uttaxering.

Styrelsen

Järna hembygdsförening
ÅRSMÖTE

27 mars kl.18.00

i församlingshemmet, Dala-Järna
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
John och Aina Nilsson visar naturbilder
Kaffe och smörgåstårta

F.o.m 5/4 t.o.m 12/4
Margareta 0281 10309
Kom ihåg!

VÄLKOMNA!

Järna hembygdsförening

ÅRSMÖTE

Wagners

Årsmöte Äppelbo Gemenskap ek.för.
9 april kl.18.00 på Äppelbo Gemenskap
Ärenden enligt stadgar med följande tillägg:
- Försäljning av föreningens fastigheter.
- Eventuell upplösning av föreningen och följder i
händelse av detta.
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda
senaste 31 mars.

Information till allmänheten

Äppelbo Gemenskap ek.för. befinner sig i en ekonomisk kris och måste vidta drastiska åtgärder för att
föreningen inte ska gå i konkurs. Styrelsen har därför
beslutat att sälja föreningens fastigheter. Vid årsmötet
beslutas huruvida Äppelbo Gemenskap ska fortsätta
sin verksamhet eller om man ska upplösa föreningen.
Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna
på årsmötet för att ta del av diskussionerna. Observera
att endast medlemmar har rösträtt.

Hulåns Ordenshus 28 Mars kl.18.30

Valkyrian

Lördag 30 mars.
kl.17.00 (OBS! tiden)

Teatern Medborgarhuset, Vansbro

Jag kapar o klyver din ved.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättar
Lizzie och Henrik Säljgård om sitt företag,

Ett lantbruk med KRAV.

Vi bjuder på fika!

VÄLKOMNA!

SuperPilke

Snabbt o effektivt.

Holmens ved o entrp.
Tfn. 073-800 41 11

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

Föreningslivet behöver DITT stöd!

anders.strandberg@muntersbygg.se

Årsmöte

Skamheds Bystugeförening håller
ÅRSMÖTE
Torsdagen den 28 mars kl. 19.00
Skamheds bystuga
Välkomna! Styrelsen

Nordanåkers Bystugeförening
Måndagen den 1 april kl. 18.00 hos Lennart Gezelius
Välkomna!

Hantverksauktion

Årsmöte

I blå bandet, Äppelbo
Torsdag 4 april kl.19.00

Vansbro köpmannaförening
onsdagen den 3 april kl. 18.30, värdshuset Flottaren.
Välkomna
Vansbro köpmannaförening

Hantverk • blommor • bröd • käpphästar • mattor
lotterier • åror
OBS! alla får gratis lott på matta vid entren.
Servering
Swish finns!
Välkomna!
Äppelbo Bygdegårdsförening

Vi utbildar inom:

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

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

Besök vår
hemsida
vansbrobladet.se

Gilla oss på
Facebook

Medicinsk fotvård
Monika Munters

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

KOM I FORM I VÅR!

Få form och energi till sommaren.
Else-Britt och Thorsten Limnell
Oberoende Herbalifemedlemmar

www.frukost.club
Tel: 0708 689867

TE RÖJ & PLÅT AB
Tak

Övriga byggnationer, stora
som små. Gratis offerter

076-277 41 15, teroj.se

En sista
hälsning
som
räddar

liv

Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss
på 010 –199 33 00 eller lakareutangranser.se
Tack för att du hjälper oss att rädda fler liv.

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 28 mars

Har du arbetat länge inom vård- och omsorg,
men saknar utbildning?

Bli validerad till undersköterska!

kl 14.00 Legoland Andakt, Torbjörn Axelson.
kl 14.00 Solgärdet Andakt, Monica Bjurström.

Fredag 29 mars

kl 09.00 Vansbro församlingsgård Gubbfrukost.

Söndag 31 mars

kl 11.00 Nås kyrka Gudstjänst med nattvard,
Robert van Aarem.

Söndag kl 17.00 Järna kyrka

Musikgudstjänst, Eva Cronsioe
Nykomponerad musik för fastetiden blandas
med Bachs koraler ur Matteuspassionen med ny
språkdräkt av poeten Ylva Eggehorn.
Andreas Runeson (Dala-Järna) – gitarr
Leif Johansson – orgel
Ellen Vingren – sopran

Måndag 1 april

kl 18-20 Nås kyrka Öppet bibelsamtal,
Torbjörn Axelson.

botemedlet!

Informationsmöten
Informationsmöten

för timvikarier inom vård- och omsorg:
för
timvikarier inom vård- och omsorg:
Skålmogården 7 mars kl. 10.30
•• Bäckaskog
29 mars kl.10.00,
• Malungs Vårdhem 7 mars kl. 14.00
personalmatsalen i källaren
För mer information kontakta:
•Kristin
Lärcentrum
Vansbro 2 april kl.16.30
Hanis, Samordnare | kristin.hanis@vduf.se | 010-121 98 59

diabetesfonden.se

Besök oss gärna på Facebook!

Pg 90 09 01-0

Moravägen 9 A | 782 31 Malung | www.malung-salen.se/vuxenutbildning

diabetesfonden.se

kl 18.30 Järna Lillkyrka Veckomässa,
Torbjörn Axelson.
		

Pg 90 09 01-0

Parkgatan 8, 786 31 Vansbro |

Kaffe och samvaro

varje onsdag kl 10.30 i Vansbro församlingsgård.

11-kaffe
varje torsdag i Järna församlingshem.

Promenadträff

Vansbrobladet

Järna-Nytt

Torsdagar kl. 14.30, jämn vecka, vid kyrkstallet i Äppelbo.
PG: 90 06 03 – 2

Hjälp oss hitta
botemedlet!

Karin Ek-Lissbol, Rektor | karin.ek-lissbol@vduf.se | 0280-186 33
För mer information kontakta:
Besök
oss på
Facebook,| Instagram
eller besök vår
hemsida
Kristin
Hanis,
Samordnare
kristin.hanis@vduf.se
| 010-121
98 59
Susanne Hedberg Eriksson | susanne.hedberg-eriksson@vduf.se
010-121 97 66

Tisdag 2 april

Utsikten

Varje dag dör
fem svenskar
Varje
dag dör
av diabetes.
fem svenskar
Hjälp
oss hitta
av diabetes.

Välkommen till gudstjänst!

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.

Skönhet och välbefinnande för både kropp och själ
Vi åker på en
Creative weekend
där får vi ny
inspiration
till våren!

Välkommen till Bettys skafferi
DELIKATESSOSTAR

Välkomna till:

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

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

Öka prestationsförmågan med
ekologiska
rödbets-juice
Välkomna!

Vi åker på en
Creative weekend!
Stängt fredag 29 mars
Susannes Fot & Kroppsterapi
Fotvård
Kinesiologi
Psykopraktik
BEMER-terapi

Välkomna till Blå Huset
Tfn. 070-324 84 53

Bokning via telefon 073 082 00 54
eller online via länk på Facebook

Välkomna! /Emma
Välkommen till

Vansbro Hårstudio

(F.D Salong Rosita) Parkgatan 3, Vansbro.

Sökes: Frisör till salongen, kontakt via
mail eller telefon.
Onlinebokning: timma.se/vansbroharstudio
eller telefonbokning 073-897 02 96.
50:- pensionärsrabatt
vardagar mellan 9-12
ÖPPET: Mån-fred 09.00-17.00

Salong Jeanette
i
g
o
l
o
r
Hå

stårtor
smörgå åsar
rg
räksmö

endast beställning

Skönhet och välbefinnande för både kropp och själ

Nordanåker 22, Dala-Järna
Tfn 070 273 08 06

Frälsningsarmén

Vår innerligt älskade Make,
Pappa, Morfar
och GammelMorfar

Tage Matsson
* 30 januari 1934
har idag stilla insomnat efter en tids
sjukdom i stor sorg och saknad.
+ Äppelbo 7 mars 2019

Barbro
Monica
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Sören
Har du någon skog i
din himmel säg Gud
som jag kan gå till en fin kväll
du vet att jag är blyg och rädd
Så har du någon skog i
en utkant du Gud
vill jag gå där i ensamhet och
lyssna på en bäck och fågelsång
nära dig i all evighet.
Vila i frid

Avskedstagandet har ägt rum i
kretsen av de närmaste.

Vår älskade

Vår käre

Göt Rut
Lindholm

Börje Gärds

* 22 juni 1933
har idag stilla insomnat
Morn den 19 mars 2019
Anders och Magdalena
Svante, Elsa
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 5 april kl. 13.00.
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 1 april.
Tänk gärna på Järna
Hembygdsförenings
minnesfond tel. 0281-20745.

* 4 oktober 1930
har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad
men är i ljust minne bevarad
Dala-Järna den 13 mars 2019

till Er alla som hedrat minnet av
vår älskade

Göt Sigrid
Backman

Kenth Hurtig

vid hennes bortgång
och begravning.
Carina och Jan-Olof
med familjer

vid hans bortgång och
begravning, för blommor och
gåvor till olika minnesfonder.
Barnen med familjer

14.00
14.30
10.00
19.00
		
Välkommen!

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

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Syster och Syskonbarn
med familjer
Ulla
Övrig släkt och vänner
Som dagen är slut
då solen gått ner
Din levnad är slut
Du finns inte mer
Men minnet ska leva
hos dem Du höll av
De som närmast och kärast
i livet Dig var
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredagen
den 29 mars kl. 10.00.
Alla som önskar närvara
hälsas varmt välkomna.
Akten avslutas i kyrkan.
Tänk gärna på någon fond.

vid hennes bortgång och
begravning. Ett särskilt tack
till personalen på Bäckaskog
för god omvårdnad.
ROLAND
Åsa

Välkomna!

17.00 Fredax.
19.00 Tonår.
11.00 Gudstjänst, Åke Johansson.
Barnsamling, ”Trappa upp”
Kyrkkaffe!
Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

On27/3		18.30
Sö 31/3		 11.00
Må 1/4		 09.00
Ti 2/4		 18.00

VECKANS RADANNONSER

Alla Varmt
Välkomna!

Målarkurs.
Gudstjänst. P-O Larsson.
Bön.
Symöte.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Taborförsamlingen
Kapellgatan 5 Vansbro

Önskas: Lägenhet eller hus i
Vansbro, 3-4 rum o kök önskas
hyra. 072-878 68 48

070-538 76 10

Birgitta
"Gittan" Åsegård

Fred 29/3
Lörd 30/3
Sönd 31/3
		

Källartorpskyrkan

Säljes: Manuell ledstaplare, palllyftare
lyfthöjd 160cm, lyfter 1000kg, nyskick.
Nypris 10 000:- Bud

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

Tor 28/3
Tis 2/4
Ons 3/4

Myrbackakyrkan

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
för bara

20kr/raden!

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

Sö 31/3 11.00
			
Ti 2/4 18.00
Välkomna!

Gudstjänst, Karin och
Daniel Rosén.
Bön.

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: Pannbiff, lök, gräddsås, pot.
Grönsakssoppa, pannkaka,
sylt och grädde.
Fre: Kycklingklubba, currysås,
ris.
Rökt lax, romsås, potatis.
Mån:Ugnsgratinerad falukorv,
potatismos.
Köttfärssås med pasta.
Tis: Fiskgratäng, potatis.
Gulaschgryta med ris.
Ons: Kycklingwok, ris, dressing.
Fläskfärsbiffar,
grönpepparsås, potatis.
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 potatis el.
		pommes.
		Stekt strömming, dillsmör,
		lingon och potatismos.
Mån: Viltskavsgryta.
Fiskgratäng.
Tis: Pastagratäng, gorgonzola,
rökt skinka.
Stekt kycklingfilé med
paprikasås.
Ons: Pulled beef, coleslaw och
		bbq-sås.
		Kokt sejfilé med ägg och
		persiljesås.
Se oss på Facebook!

After work

Förrätt: Kallrökt lax med
quiche.
Varmrätt: Ox och kycklingfilé-spett med sateysås och
jasmineris.
Efterrätt: Cheescake med
hemgjord apelsinglass och
grädde.
I priset ingår även ett
glas vin eller en flaska öl.
Alkoholfria alternativ finns.

Pris endast 249:Boka gärna bord!
Gäller fredag kl.17-00

Ni är
Varmt välkomna!

Husmanskost - Buffé

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

Norra Allégatan 23
Öppet Alla dagar 11.00-21.00.

Lunchbuffé Tisdag-Fredag 11.00-14.00

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

BROGRILLEN
GRILLKÖK & PIZZERIA

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

Sagostund med Sagoläsare
Åsa Nordin

• Vårt kulturpris delas ut varje år till någon
eller några som gjort bra och viktiga saker
inom kulturområdet.
• Vårt naturpris delas ut varje år till någon
eller några som gjort bra och viktiga saker
inom området natur/miljö.

Vansbro bibliotek lördag 30/3 klockan 11.00.
Välkommen!

Den/de som får priset ska ha en personlig
anknytning till Vansbro kommun och ska ha
gjort något inom respektive område som varit
till nytta för kommunen och invånarna.
Pristagaren behöver inte bo i kommunen, men
ska ha en tydlig koppling hit. Det kan vara en
person eller en grupp. Priserna delas ut av
kommunfullmäktige i samband med nationaldagsfirandet.
Skicka din skriftliga nominering senast den 21
april till vansbro.kommun@vansbro.se
eller per post till:
Vansbro kommun
Medborgarhuset
786 31 Vansbro
Ange vilket pris det gäller i ämnesraden/på
kuvertet. Mer information finns på vansbro.se

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

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

Dags att nominera kulturoch naturpristagare!

Tor: Högrevsgryta.
Korv con carne.
Fre:		Ugnsbakad fläskytterfilé.
		Flygande Jakob.
Mån: Kalops.
Pytt i panna.
Tis: Raggmunk med stekt fläsk.
Mexikansk kyckling.
Ons: Fisk med mandel.
Kasslergratäng.

Lunch klockan 11-14
Pris: 85:Pensionärer: 80:Matlåda: 75:-

Varmt välkomna!

Tor: Raggmunk m stekt fläsk & lingonsylt.
Flygande Jakob med ris.
Fre: Ryggbiff med rödvinssås, bea och
stekt potatis eller pommes.
Laxfilé m vitvinssås och kokt potatis.
Mån:Fläsknoisette m cognacsås o stekt
potatis el. pommes.
Stekfisk m remouladsås o kokt pot.
Tis: Kalkon med kantarellsås och stekt
pot. el. pommes.
Pasta carbonara.
Ons: Grönpepparbiff m gräddsås och
potatismos.
Rödtungafilé m dillmajonäs och
kokt potatis.

Veckans

AFTER WORK

29/3 är PEPPARSTEK

249:-

inkl. dryck

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

Anmälan till sommarkollo
17-21 juni är det dags för årets sommarkollo!
Alla barn i nuvarande årskurs 4-6 är välkomna
att anmäla sig till vårt kostnadsfria kollo.
Begränsat antal platser, ”först-till -kvarn” gäller.
Anmälan till Mia Johansson, e-post mia.johansson@vansbro.se eller telefon 0281-750 16.
Ange barnets namn, ålder, adress och målsmans
telefonnummer.

Simhallen abonnerad!
Fredagen den 29 mars klockan 18.30-20.00,
samt lördagen den 30 mars klockan 07.00-10.00
är simhallen abonnerad och stängd för allmänheten. Gymmet är öppet som vanligt.
Välkommen att besöka simhallen övriga tider.

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

Fantisera, bli inspirerad, hos...
bland

Vårnyheter
och

Fyndlådor!

Välkomna!

Dala-Järna
tfn 0281-21188

PN1903

Nu var det länge sen vi hade någon tävling i ”bladet”.
Nu är det dags för en rebus, eller till och med fyra stycken.
Man kan säga att alla går under samma kategori. Lycka till!
Nr 1.)

Lantmännen Maskin & Swecon bjuder in till

Maskinvisning i Borlänge
Nr 2.)

-TT

OCH

Fredag 5/4 kl 10-20 OBS! Endast fredag
Tunavägen 286 i Borlänge

Lantmännen Maskin visar traktorer från Valtra och Fendt samt redskap från bl a KUHN, Väderstad och Överum.
Fina erbjudanden i butiken.
Swecon visar nya anläggningsmaskiner från Volvo Construction Equipment. Fina erbjudanden i butiken.

FRUKOSTSET

Nr 3.)

299 kr/st

Nytt från:

VÄLKOMMEN!
Swecon Anläggningsmaskiner
Daniel Hultberg 070 - 650 62 61

+R

www.swecon.se

70% RABATT

Lantmännen Maskin
Gustav Svensson 010 - 556 26 16
Ruben Forslund 010 - 556 25 78
www.lantmannenmaskin.se

Lagerförsäljning!
Fredagen den
29 mars kl 12-18

Nr 4.) ETT

Kaffebryggare, brödrost & vattenkokare

Micro 1 190 kr
Ord.senast
pris 1 390kl.12
kr
Skicka in era lösningar
på fredag. Helst via mail, men
brev eller besök
på
redaktionen
fungerar
också bra.
ELECTROLUX EMM21000W

Collegetröja 399:Vi drar en vinnare av de inskickade rätta svaren, på fredag e.m.
Tenniströja 299:Vinnaren får ett presentkort på 500:- hos:

VI HAR GÅTT MED I

SPECIELLIES ARMÉ
Det här är Ellie som fyller 3 år i april. För 4 månader sedan blev
hon diagnostiserad med Krabbes sjukdom. En sällsynt och allvarlig
sjukdom som slår ut hennes funktioner och sakta men säkert
leder till döden. I USA har forskningen kommit längre än i Sverige
och tack vare Childrens hospital of Pittsburgh kan Ellie bli
behandlad och sjukdomsförloppet kan stoppas.
Behandlingen kostar 5 miljoner kronor och därför finns nu Ellies
armé som tillsammans samlar ihop pengar för Ellie så hon kan
krossa Krabbes. Vill du vara med?

SWISHA VALFRI SUMMA TILL 073 677 98 56

Vi har gått med i Speciellies armé och
på fredagen den 29 mars kl 12-18 finns
det möjlighet att köpa delar av vårt
sortiment hos oss på Storbyvägen i
Dala-Järna.
Kontant betalning eller Swish.
Försäljningen går oavkortat till kämpen
Ellie och hennes behandling.
#speciellie

ÄPPELBOSIDAN

LANTLIGT BOENDE • tel 070-537 49 21

IC KARN

SN
På väg till eller
från Malung-Sälen?
Övernatta i Äppelbo!

MATTSSON´s FISKE
Tfn 070-6500976

Öppet

månd och torsdag
17.30-19.00

Friggebod•Lägenheter•Hus
Husvagns och tältplatser
- 10 mil till Sälen -

S
LM ♪ Allt inom bilvård
A
NEM OND♪ Stenskottslagning
R
TO REK ♪ Matt o Möbeltvätt
IL
BTel.
070-6560396

Transpo
rter
utföres!

PELLETS

Tel 0281-71784

www.vansbrosparkfabrik.se

Vi är ombud för:

Äppelbo
Klipperbjudande
10-pack ägg Garant, 11,95:-/fp

Tfn. 070 6790609
Äppelbo

Tak
Koj Karigården
och& fasad
Äppelbo
– allt inom målning –
Hagens Gårdsbutik
Tak &Äppelbo
fasad
– allt inom
Opsaheden
15 målning –

Patrik Theander Bygg o Inredning
Äppelbo

Tak & fasad

Ring för Öppettider
070-6552608 Ingrid
073-0332183 Barbro

Äppelbo

385

9-146
Tfn. 0Tak7&0fasad

Äppelbo

– allt inom målning –

Tak & fasad
– allt inom målning –

Äppelbo

Äppelbo

– allt inom målning –

Tak & fasad
hagenshantverk.webs.com
– allt inom målning –

Äppelbo

Äppelbo

Tak & fasad

Tak & fasad

Äppelbo

– allt inom målning –

– allt inom målning –

Tak & fasad
– allt inom målning –

s
t
a
l
p
Ledig
Äppelbo

Äppelbo

Tak & fasad
– allt inom målning –

070-5598615

Allt inom golv
och vägg,
kakel och klinkers

Tak & fasad
– allt inom målning –

Äppelbo

Tak & fasad
– allt inom målning –

