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

ÅRG. 66 NR. 14 Vecka 15							

ONSDAG 10 APRIL 2019

JEANS, dam

Micro 1 190 kr
Fri hemkörning och
Standardinstallation!
Gäller max 3 mil från Dala-Järna

Torsd, Fred, Lörd

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

Däck
till de
flesta fordon
Välkomna till:
0281-20220

Rör • Bygg
Murning
Tel. 070-678 73 87

Kommer fredagen den 12 april att stå vid:
Tempo i Björbo, kl 11.00-12.00
Gulfmacken i Nås, kl 12.30-13.30
Hemköp i Dala-Järna, kl 14.00-14.30
Kroons torg i Vansbro, kl 15.00-16.30
Mobil 070-685 53 51

Härjsjövägens samfällighetsförening
kallas till årsmöte söndagen den 28 april kl.17.00
i Uppsälje bystuga.
Ärenden enligt stadgarna.
Styrelsen
DIN ELINSTALLATÖR I VANSBRO

Ut med det gamla, in med det nya!
Vi öppnar upp butiken och möter våren med rejält
rabatterade priser på utvalda vitvaror för ditt kök
och produkter för ett rent och fräscht hem!

TE RÖJ & PLÅT AB

25%

RABATT
PÅ ALLA
PURED9-DAMMSUGARE
& LUFTRENAREN EAP300
För vårens städning
& frisk luft i varje andetag!

Program 10-18 april
After
SverigePremiär!

Västerdala Storband

Drama, Romantik, Thriller av J Gage med H Fiennes
Tiffin. Speltid: 1 tim 46 min
Sö 14 april 18.30
15 år

dirigent: Sege Johansson
solist: Torbjörn Korsell

Lördag 13 april kl 17.00
Medborgarhuset Vansbro
Entré: kr 200

Drömparken - sv tal
SverigePremiär!

Animerat, Äventyr, Komedi, Familj. 1 tim 26 min
Sö 14 april 15.30
7 år
Kommande film

Avengers: endgame Action, Äventyr, Fantasy
Biopremiär 24 april

I gott samarbete med

NYSTART I ”ERIKSHJÄLPENS”
Träffa den tredje generationen
GAMLA LOKAL I DALA-JÄRNA?
Husqvarna Automower
®

– originalet.
På torsdag 11/4 kl.16.00 i JaJärnas lokal
inbjudes till träff för alla som är intresserade
att diskutera förutsättningarna för att ta över
secondhandbutiken.

Alla är välkomna med tankar och idéer.

Nu eller aldrig!
Välkomna!
T
r äf fa

den

tredje

Husqvarna
–

gener ationen

Automower ®

originalet .

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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in din
bilAutomower
hos oss,
– originalet.
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mo ms :

14 .900:-

20% RABATT

Medborgarhuset
Boka biljett på: bjornbio.se/vansbro

med

Välkommen!

ÅRSMÖTE

VÄLKOMMENDEN
DEN 11-12
11-13 APRIL!
VÄLKOMMEN
APRIL

Vi utför jobb inom:
Plåt, Tak, Problemträd,
byggnadsarbeten och övrigt.

Vårkonsert

Anna-Lenas Delikatesser AB

Vårfest i butiken!

VANSBRO BIO

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

32 0

mo ms :

Rek .

2 2 .900:-

c i r ka p r i s

Husqvarna
Automower ® 320

Husqvarna
Automower ® 330X

Rek. cirkapris inkl. moms:

Rek. cirkapris inkl. moms:

Rek. cirkapris inkl. moms:

– Vi gör
originalservice
alla bilmärken.(mittemot Hemköp)
Myrbacka
83,påDala-Järna
– 12 mån vägassistans ingår vid service.
Tidsbokning och Drop-In!
– I samarbete med Bosch Car Service.
Vi tar hand om bilen

PÅ INDUKTIONSSPISAR

För matlagning med vårens primörer!

076-277 41 15, teroj.se

®

ink l .

33 0X
mo ms :

26.900:-

Husqvarna
Automower ® 308

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

SuperPilke

Snabbt o effektivt.

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

FISKBILEN

Jag kapar o klyver din ved.

070-672 07 63

Uthyrning av verktyg
och maskiner inom
bygg och betong.

Kontakta Madde
Tfn. 0731 50 18 18

Öppettider:
T
r äf fa
den
tredje
gener ationen
Klippning
herr 200:Husqvarna
Automower
Måndag
- fredag 10.00-18.00
Öppettider
Butik: VerkStAd:
–
originalet
.
Västerdala
Service
AB
Måndag-fredag
Måndag-fredag
Pensionär
herr 150:Lördag
10.00-16.00
Verkstadsvägen 4 • Vansbro • Tel. 0281-715 16
kl. 08.00-17.00
kl. 07.00-16.00
Barn upp
till 12 år 150:Dam		tar nu ytterligare ett250:Tel. 072-908 82 29
Ledaren inom robotgräsklippning
kliv framåt.

• 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

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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Välkommen att lämna in din bil hos oss,
eller handla dina bildelar och tillbehör.
H usqva r na
A u t o m owe r
Rek .

c i r ka p r i s

®

ink l .

30 8

mo ms :

14 .900:-

För ren & fräsch disk!

Så mycket. Så nära.

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 :

Husqvarna
Automower ® 308

Husqvarna
Automower ® 320

Rek. cirkapris inkl. moms:

Rek. cirkapris inkl. moms:

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

PÅ UTVALDA DISKMASKINER

Vardagar Lunch
10-18
13-14

Rek .

Rek .

2 2 .900:-

c i r ka p r i s

Lokalbutik
Gatan 00, 123 45 Stad
Tel: 000–00 00 00
Öppet: Vardagar 09–18 | Lördagar 10–14

Västerdala Service AB
Verkstadsvägen 4 • Vansbro • Tel. 0281-715 16

®

ink l .

www.hja.se

33 0X
mo ms :

26.900:-

Husqvarna
Automower ® 330X

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

20% RABATT
0281-10111

H usqva r na
A u t o m owe r

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
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Vi utbildar inom:

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

®

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

Vinterrabatt

Däckdäcktiv!

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.

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 11 april

* Gäller t.o.m. 31 mars 2016.
Se ivt.se för mer information.

kl 14.00 Legoland Andakt, Monica Bjurström.

Fredag 12 april

kl 09.00 Vansbro församlingsgård Gubbfrukost.

Lördag 13 april

kl 16.00 Järna kyrka

Vi utför alla
typer av
gräv och
planeringsarbeten

Musikgudstjänst, Robert van Aarem.
Stor barnkör med ca 70
barn som övat under dagen.

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

Söndag 14 april
vet vilka däck du behöver

Dragning
Dragning

DJIK-Skidsektion stödlotteri

Månadsdragning
Mars		
Nya lotter för säsong 19/20 är
1:a nr 55
2:a nr 82
		under leverans.
3:e nr 45 		Tips om nya prenumeranter tas
tas tacksamt emot; Tel: 20409
4:e nr 95

PRO Äppelbo
ÅRSMÖTE
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
0281-71733

TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

Vi bjuder på kaffe.
Alla är VÄLKOMNA!

Fantisera, bli inspirerad, hos...

INFO KD Textil

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

Ändrade öppettider i 4 dagar
mån 15/4 öppet 16-18
tis
16/4 öppet 16-18
ons
17/4 öppet 16-18
tors
18/4 öppet 16-18
(Fortsättningsvis gäller
de ”vanliga” öppettiderna)

Dala-Järna
tfn 0281-21188

Välkomna!

20XX

♪ Allt inom bilvård
♪
Stenskottslagning
7 000
kr
på utvalda
♪ Matt
o Möbeltvätt
värmepumpar.*

Tel. 070-6560396

BYGG-TEKNIK

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

– Försäljning
– Installation
– Service av
Wasabedden finns på

kl 11.00 Äppelbo kyrka Gudstjänst,
Robert van Aarem.

Måndag 15 april

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

Tisdag 16 april
kl 12.00 Nås kyrka Sopplunch.
Kaffe och samvaro

Utsikten

varje onsdag kl 10.30 i Vansbro församlingsgård.

11-kaffe
varje torsdag i Järna församlingshem.

Den 25 april kl.14.00 i Äppelbo Gemenskap.

ALMS
M
E
N
R
TO
OND
BILREK

Välkommen till oss för en fri offert
och sparkalkyl.

Promenadträff

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

Välkommen till gudstjänst!
Jobba på kyrkogård?
Vi söker ungdomar födda 2002-2003 till arbete på
kyrkogårdarna i Nås, Järna, Vansbro och Äppelbo
under veckorna 25-26.
Upplysningar lämnas av pastorsexpedition,
tel. 0281-20458.
Sista ansökningsdag: 2019-05-03. Ansökan skickas till:
Järna med Nås och Äppelbo församling, Strandvägen 1,
786 72 DALA-JÄRNA
Eller mejl: jarna.forsamling@svenskakyrkan.se

Välkommen med din ansökan!

Vansbro 070-633 31 81

Den Här
Annonsen

Kostar
892kr

exkl.moms
Ring
0281 719 88

för mer info
eller maila till:
annons@vansbrobladet.se

Restauranger
i Vansbro kommun

ELMOPEDER
ELMOPEDER
www.escapemoto.se
www.escapemoto.se
Modernt

Modernt

www.escapemoto.se

Supe

Miljövänligt

rkam

Supe

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

ELMOPEDER
0281-103 33

panj!

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00

rModernt
kamp S
Tor: Kålpudding, sås, potatis.
anju
! per Cowboysoppa, pannkaka, sylt

Miljövänligt
EKONOMISKT

ka
o grädde.
mp

Miljövänligt

EKONOMISKT

anj!

EKONOMISKT
Elegant kvalitetsmodell i retrostuk. Finns i tre sköna färger;
mattsvart (brun sadel), turkos (svart sadel) och vinröd (svart sadel).
Pakethållare fram och bak i rostfritt stål. Kraftfull 3000W motor från
QS.

Pulze

Tuff elscooter som finns i vit/svart eller röd/svart.
Distans:
5O km/laddning
Kraftfull 3000W motor• från
QS. Bara
ladda och kör!

• Motorstyrka: 3OOOW
• Bromsar: Skivbromsar fram/bak
• Batteri: Lithium
LG batteri
• Motorstyrka: 3OOOW
• Distans: 5O km/laddning
• Hastighet: 45 km/h • Bromsar: Skivbromsar fram/bak
• Batterikapacitet:
6OVLG- batteri
2OAh
• Batteri: Lithium
• Hastighet: 45 km/h

• Batterikapacitet: 6OV - 2OAh

27 900:900:-

nu endastNU endast 19

Fre: Helstekt fläskfilé, potatisgratäng.
Pasta med tomat och bacon.
Mån:Pytt i panna, ägg o rödbetor.
Prinskorv, spenat o potatis.
Tis: Revbensspjäll, gräddsås,
potatis.
Torsk, äggsås och potatis.
Ons: Kycklingklubba, currysås
och ris.
Kassler med ananas och ost,
bechamelsås.

Pulze

(ordsparar
pris. 24 7000:900 :- , du) sparar 5000:- )
(ord pris. 34 900 :- , du

Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
Tuff elscooter som
finns
eller röd/svart.
sön-tor
kl.i vit/svart
11-22, fre-lör
kl. 11-01

Kraftfull 3000W motor från QS. Bara ladda och kör!
• Motorstyrka: 3OOOW
• Bromsar: Skivbromsar fram/bak
• Hastighet: 45 km/h

NU endast

• Motorstyrka: 21OOW
• Bromsar: Skivbromsar fram/bak
• Hastighet: 45 km/h

• Distans: 6O km/laddning
• Batteri: Lithium LG batteri
• Batterikapacitet: 6OV - 2OAh

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

Ni är
Varmt välkomna!

Norra Allégatan 23

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

16 900:-

SUPER SOCO TC

BROGRILLEN

RZR

Pris inkl. moms. Erbjudandet gäller så långtlagret räcker

”Naked modell” med rätta linjerna. Mycket maskin för
pengarna.

VENICE
SMART
Kom och provkör!

• Motorstyrka: 21OOW

Extraöppet lördag 13:e april kl. 10-13

• Motorstyrka: 15OOW
• Distans: 6O km/laddning
• Bromsar: Skivbromsar fram/trumma bak • Batteri: Lithium LG batteri
• Hastighet: 25 km/h
• Batterikapacitet: 6OV - 2OAh

• Distans: 6O km/laddning

• Bromsar:
fram/bakteknik.
• Batteri:
Lithium
LG batteri
Klassisk
designSkivbromsar
i med modern
Finns
i svart
med brun sadel.
• Hastighet: 45 km/h
• Batterikapacitet: 6OV - 2OAh
En riktig storsäljare i hela Europa! Kvalitetsmotor från Bosch.

Smidig elmoped med futuristisk design. Finns i vit eller svart.
Mycket moped för pengarna.

14 900:-

175:- inkl. dryck

I priset ingår även ett
glas vin eller en flaska öl.
Alkoholfria alternativ finns.

19 900:-

Lunchbuffé Tisdag-Fredag 11.00-14.00

(ord pris. 19 900 :- , du sparar 3000:- )

(ord pris. 17 900 :- , du sparar 3000:- )

är Husets burgare
el. Halloumiburgare

After work

Förrätt: Mozzarella,
skivade tomater, olivolja
och svartpeppar.
Varmrätt: Vitlöksspäckad
oxfilé, pommes och grillade
grönsaker.
Efterrätt: Créme brulée
med lingon.

• Distans: 5O km/laddning
• Batteri: Lithium LG batteri
• Batterikapacitet: 6OV - 2OAh

Öppet Alla dagar 11.00-21.00.

”Naked modell” med rätta linjerna. Mycket maskin för
pengarna.

nu endast

Veckans AFTER WORK

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

(ord pris. 24 900 :- , du sparar 5000:- )

RZR

NU endast

Tor: Kålpudding m gräddsås, lingonsylt o
kokt potatis.
Raggmunk med stekfläsk & lingonsylt.
Fre: Fläskfilé m kantarellsås o bea, stekt
potatis eller pommes.
Ugnsbakad laxfilé m vitvinsås o
kokt potatis.
Mån:Pytt i panna m ägg o rödbetor.
Stekt kummelfilé med gurkmajonäs
och kokt potatis.
Tis: Korv stroganoff med ris.
Pasta med fläskfilé i gorgonzolasås.
Ons: Hemlagade köttbullar med gräddsås,
sylt och potatismos.
Rödtungafilé med romsås och kokt
potatis.

16 900:-

NU endast
• Motorstyrka:
2OOOW
• Distans: 5O km/laddning
(ord
pris. 19 900fram/trumma
:- , du sparar bak
3000:- ) • Batteri: Lithium LG batteri
• Bromsar:
Skivbromsar
• Hastighet: 45 km/h
• Batterikapacitet: 6OV - 2OAh

nu endast

19 900:-

GRILLKÖK & PIZZERIA

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

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

Pris inkl. moms. Erbjudandet gäller så långtlagret räcker

(ord pris. 24 900 :- , du sparar 5000:- )

Upp till 8 mil på en laddning
Priser gäller hela april

Pris inkl. moms. Erbjudandet gäller så långtlagret räcker

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: Rostad stek m sås o potatis.
Palt med fläsk o vitsås.
Fre:		Schnitzel, paprikasås och
		stekt potatis.
		Stekt fisk m sås o potatis.
Mån: Dillkött med kokt potatis.
Korvgryta.
Tis: Kolbullar med lingonsylt.
Kycklinggryta.
Ons: Kokt fisk med citronsås.
Viltskav med potatismos.

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

Varmt välkomna!

0281-109 55

Tor: Raggmunk, stekt fläsk &
lingonsylt.
Flygande Jakob med ris.
Fre:		Fläsknoisette med bea,
röd vinssås, stekt pot el
		pommes.
		Grekisk moussaka, tzatziki.
Mån: Gräddstuvad pytt i panna,
ägg o rödbetor.
Fiskgratäng.
Tis: Stekt fläsk m löksås.
Strömming, dillsmör, lingon
och mos.
Ons: Helstekt biff, rödvinssås o
		potatisgratäng.
		Kycklingfilé med paprikasås.
Se oss på Facebook!

SMÅVILTSJÄGARE

Dala-Järna Östra JaktVårdsFörening
påminner om att det är hög tid att skicka
in skottlistor.

Styrelsen

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

Vansbro Köpmannaförening
i samarbete med
Svensk Handel

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

Järna östra samf. förening
(gamla Vålb.v, Huln.v, Flatb.v)
kallar till ordinarie årsmöte
tisdagen 23 april 2019
kl.19.00, lokal Ja-Järna.

Styrelse och revisionsberättelse finns tillgängligt hos Lennart Hane Myrbacka, Dala-Järna.
Ärenden enl. stadgarna samt förslag på
uttaxering till underhåll.
			
Styrelsen

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

Det våras för cykel
Nu rullar nyheter in

Crescent-Monark-Marvil-Giant
Service, reservdelar, tillbehör

VÅRFEST
11-12 APRIL

0281-101 67

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

95:Vansbrobladet

Järna-Nytt
Vi tar emot erat
annonsmaterial senast

FREDAGAR KL. 12.00

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.

Gäller så långt
lagret räcker

Norra Allegatan 25
Tfn 0281-103 20
digitalbutikerna.se

Vårerbjudande!
Gummistövlar(barn)
till KONONPRIS!

EXPEDITIONSTID
Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00

TV 32”
NU: 2495:-

Tel.0281-10095, 10490

VANSBROKIOSKEN
ÖPPETTIDER: Vardagar 8-17, lör-sön Stängt

Utförsäljning av DVD-filmer. 3 för 100:Tel/fax 0281-108 65

Tel. 0281-710 25

Myrbackakyrkan

Frälsningsarmén
Vår älskade

Vår älskade

Gunnel Nyman

Karl Olov Göran
Engman

* 11 september 1927
har idag stilla somnat in
Vansbro den 1 april 2019
Hans och Liselotte
Philip, Sarah
Övrig släkt och vänner

Du går ifrån oss
men är ej borta
I våra tankar
Du lever kvar
Begravningen äger rum i stillhet

till Er alla som hedrat
minnet av vår käre

Börje Gärds
vid hans bortgång och
begravning. Ett särskilt tack
till Hemtjänsten.
Syskon och Syskonbarn
med familjer
Ulla

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

Sven Berglund
vid hans bortgång
och begravning.
Martin
Linus och Elin
Mamma
Stina och Peter

* 27 maj 1938
har lämnat oss i sorg och saknad
men i tacksamt minne bevarad
Grums den 28 mars 2019

Tor 11/4 14.00
		
Tis 16/4 14.30
Ons 17/4 19.00
		
Välkommen!

Sånger till kaffet.
Maud Berglund med flera
Bibelsamtal.
”Om tro och liv”.
Gudstjänst i samtalsform.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Välkomna!

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Järna kyrka
fredagen den 26 april kl. 13.00.
Efter gravsättning hälsas alla
välkomna till en minnesstund i
Församlingshemmet. Svar om
deltagande till Begr.byrån
Brandser tel. 0281-14036 eller
info@brandser.se
senast tisdagen den 23 april.
Lika välkommet som
blommor är en gåva
till Barncancerfonden.

17.00 Fredax.
19.00 Tonår: Jamkväll
11.00 Gemensam gudstjänst.
Åke Johansson. Nattvard.
Barnsamling, ”Trappa upp”,
Kyrkkaffe!
18.30 Styrelsen.
Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Källartorpskyrkan

Peter
Josephine
Catharina och Hallgeir
Kristoffer, Anders
Simen, Ida, Johnny
Mikael
Märit och Niklas
Amanda
Ditt hjärta som klappat
så varmt för de Dina och ögon
som vakat och strålat så ömt
Har stannat och slocknat
till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort
skall aldrig bli glömt
Du sådde goda frön i Din hand
I dag de växer i Din ande,
i barn och barnbarn
Älskad och saknad men nu
dansar Du åter med Mamma

Fred 12/4
Lörd 13/4
Sönd 14/4
		
		
		
Månd 15/4

On
Sö
Må
Ti

10/4		
14/4		
15/4		
16/4		

18.30
11.00
09.00
18.00

Alla Varmt
Välkomna!

Målarkurs.
Se Myrbackakyrkan.
Bön.
Symöte. Påskfest.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

VECKANS RADANNONSER
Vår kära

Gun-Britt
Gustavsson
* 5 februari 1935
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Vansbro den 28 mars 2019
Tommy och Gunnel
Marie
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner

Ljuvt är att vila
när krafterna domna
Skönt i den eviga vilan
få somna
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredagen
den 26 april kl. 10.00. Alla som
önskar närvara hälsas varmt
välkomna. Efter akten inbjudes
till en minnesstund i
Församlingshemmet.

Önskas: Lägenhet eller hus i
Vansbro, 3-4 rum o kök önskas
hyra. 072-878 68 48
Säljes: Ved 070-626 90 17
Säljes: Manuell ledstaplare, palllyftare
lyfthöjd 160cm, lyfter 1000kg, nyskick.
Nypris 10 000:- Bud

070-538 76 10

Säljes: Kanot 070-697 70 66

Radannonsera

20kr/raden!

Du vet väl att du även kan
lämna in dina radannonser
hos:
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Inför ”bladet” som ska utdelas vecka 17 tar vi emot manus
som vanligt, men lämna gärna redan på onsdag eller
torsdag, veckan före.

OBS! Vecka 17 utges ett dubbelnummer.

Ingen utdelning vecka 18 på grund av 1:a maj på onsdagen.
Inför påsken (vecka 16) fungerar allt som vanligt.
Detta är antagligen
det allra första
Järna-Nytt som
utgetts.

Vansbro | Nås
Hjulbäck 12

Vansbro | Äppelbo
Älvgården 1A

Utgångspris 600 000 kr
Tomt 13 415 kvm
Kontakta oss för mer information
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

En sista
hälsning
som
räddar

liv

Utgångspris 450 000 kr
Rum 3 rum, varav 2 sovrum
Boarea 85 kvm Tomt 2 570 kvm
Visas Sön 14/4 13.30-14.15
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

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.

Ett stort tack till Tore
Herbertsson i Järna
som levererade detta
nummer 1.

PG: 90 06 03 – 2

Fastighetsbyrån 0241-520 10

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

Torsdag 9 augusti
kl 18.00–20.00

ALLT SOM
– mötesplats
i bruksmiljö –

RULLAR

Vårmarknad

5 år

Gla

ssbaren
Torsdag
9
augusti
ELLER
DRAS
fylld med
Fika
5
kl 18.00–20.00
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å
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Lindesnäs Herrgård
NYHET!

eter

ALLT
SOM den 19 april
Långfredagen
kl.12-15
MINIGOLFBANAN

RULLAR

Loppis

ÄR SPELKLAR!

ELLER DRAS
Vävda mattor, näver och

ÖPPET:
12.00–24.00
HET! alla dagar
NY
träslöjd,
målade
hästar
mm.

MINIGOLFBANAN
lördag
12.00–24.00,
söndag 12.00–20.00
Boka plats.
150kr/bord
Ring
0281
310
40
ÄR
SPELKLAR!
Telefon
0281-310
40
lindesnasherrgard.se
Fr.o.m. v. 33 öppet: fredag 18.00–24.00,

ÖPPET: alla dagar 12.00–24.00

Vill du bli god man/förvaltare i någon av våra
samverkande kommuner?
Vi söker dig som vill bli god man eller förvaltare för personer som på grund av
hälsoskäl har nedsatt förmåga att sköta sina rättsliga, ekonomiska och/eller personliga
angelägenheter. Vi erbjuder kostnadsfri utbildning på Mora Folkhögskola den 6:e maj
2019 kl: 08:30-16:00. Vi bjuder på lunch och fika.
Är du intresserad? För anmälan ring: 0250-263 50 mellan 10:00-12:00 eller e-posta:
overformyndaren@mora.se senast den 30 april 2019.

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

lindesnasherrgard.se
Vi söker nättekniker
till Vansbro

Telefon 0281-310 40

Är du driftig och praktiskt lagd med känsla för kvalitet och service?
Vi kan erbjuda dig ett omväxlande och tekniskt utmanande arbete i en
god gemenskap.
Läs mer om tjänsten på dalavattenavfall.se

En bättre miljö idag och för kommande generationer.

Dala Vatten och Avfall AB är ett regionalt VA- och avfallsbolag som ägs av kommunerna Gagnef, Leksand,

020–200 210 | dalavattenavfall.se

Rättvik och Vansbro. Vår uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår i dessa kommuner samt förse
invånarna med dricksvatten och avloppsvattenrening. Vårt huvudkontor finns i Leksand.

Vad hjälper ett testamente som ingen hittar?
Att förvara testamentet på en säker plats är viktigt. Men har du tänkt på att det är
lika viktigt att det kommer fram den dagen det behövs.
Vi erbjuder via SBF (Sveriges Begravningsbyråers Förbund) tjänsten ”DOKUMENTBEVAKNING”. Där bevakas testamentet mot skatteverket och SBF ser till att det
kommer fram till dödsboet, jurist eller annan behörig mottagare.
Vill du veta mer eller beställa förvaring kontakta oss:
0281-140 36 eller mail: info@brandser.se

Begravningsbyrån Brandser
Järnvägsgatan 52, 786 31 Vansbro

Kulturskolans dag firas
Musikskolan i Vansbro firar med öppet hus i
Medborgarhuset! Lördagen den 13 april
klockan 14-16.
Välkommen in till vår ”verkstad” där ni får se
hur vi arbetar med dansen och musiken inför
vårens konserter och musikaler.
Klockan 15.30 gör vi ett litet framträdande i
Pelarsalen
Hjärtligt välkommen!

Föreläsning på biblioteket:
Resmål månen och Mars
Människans vistelse i rymden är full av
fantastiska prestationer och hisnande dramatik.
Tisdagen den 16/4 klockan 18.30 kommer
rymdexperten Ulf Berggren till Vansbro bibliotek och berättar om hur man för 50 år sedan
besökte månen, och hur man i dag bor och
arbetar på den internationella rymdstationen.
Dessutom har en ny rymdkapplöpning börjat!
Välkommen för att få höra mer om denna
spännande värld!

Stängt på biblioteken
Torsdagen den 11 april är biblioteken stängda i både Vansbro och Dala-Järna på grund av
utbildning. Välkommen åter fredagen den 12 april.
Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se
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Kjell Lilja anställd 15 år i företaget
Kjell Lilja anställd 15 år i företaget

Edvin
Larssons
Mekaniska
Edvin
Larssons
Mekaniska
ABAB

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

Vi söker:

VI SÖKER:
VI SÖKER:

Robotsvetsare
CNC-SVARVARE, 2 TJÄNSTER:

CNC-SVARVARE,
2 TJÄNSTER:
Tidigare erfarenhet av liknande tjänst är önskvärd, dock ej ett krav.
Tidigare
erfarenhet
av
liknande
tjänst
önskvärd, docktjänst
ej ett krav.
Tidigare
avär liknande
är önskvärd,
dock
Du
ska vara enerfarenhet
samarbetsvillig lagspelare.
Viktigast av allt är dock
att du vill lära dig
yrket. ej
Du ska vara en samarbetsvillig lagspelare. Viktigast av allt är dock att du vill lära dig yrket.
Arbetet
består
i
att
producera
detaljer
till
hydraulcylindrar,
i
samarbete
med
svetsettbestår
krav.
Arbetet
i att producera detaljer till hydraulcylindrar, i samarbete med svetsoch monteringsavdelningen.
och monteringsavdelningen.

Du
skall vara 2enTJÄNSTER
samarbetsvillig
lagspelare.
SVETSARE,
:
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tjänstatt
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Viktigast
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du villdock
lära
dig
yrket.
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.
Du ska vara en samarbetsvillig lagspelare. Viktigast av allt är dock att du vill lära dig yrket.
Arbetet består i att producera komponenter till hydraulcylindrar i samarbete med monteringsavdelningen.
Arbetet
att ställatilloch
producera
komponenter
Arbetet
består i attbestår
producerai komponenter
hydraulcylindrar
i samarbete
med monteringsavdelningen.

till
hydraulcylindrar
i samarbete med svarv- monteringsMONTÖR
HYDRAULKOMPONENTER,
1 TJÄNST:
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AVAV
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ej
ett
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avdelningen.
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.
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.
Arbetet
består i att montera
hydraulblock och hydraulcylindrar.
Arbetstider
tvåskift
Arbetstiderna är tvåskift alternativt dagtid, beroende på tjänst.
Arbetstiderna är tvåskift alternativt dagtid, beroende på tjänst.

Observera att ansökningar tas emot löpande och enbart
Observera att ansökningar tas emot löpande och enbart via e-post till: jobb@elmab.se
via
e-post
till: jobb@elmab.se
april.
Observera
att ansökningar
tas emot löpande och senast
enbart via 30
e-post
till: jobb@elmab.se
senast 31 oktober. (Tjänsterna kan tillsättas innan tiden löper ut.)
senast 31 oktober. (Tjänsterna kan tillsättas innan tiden löper ut.)
Alla ansökningar besvaras.
Alla ansökningar besvaras.

Tjänsterna kan tillsättas innan tiden löper ut.
ELM ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
ELMAlla
ser gärna
både kvinnligabesvaras.
och manliga sökande.
ansökningar
ELMAB i Dala-Järna startade tillverkningen av hydraulcylindrar
ELMAB i Dala-Järna startade tillverkningen av hydraulcylindrar
på 1960-talet. Företaget har lång erfarenhet av att utveckla och
på 1960-talet. Företaget har lång erfarenhet av att utveckla och
producera hydraulcylindrar och gripklor. En modern maskinpark
producera hydraulcylindrar och gripklor. En modern maskinpark
tillsammans med välutbildad personal skapar bästa förutsätttillsammans med välutbildad personal skapar bästa förutsättningarna för utveckling och kvalitet.
ningarna för utveckling och kvalitet.

