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

ÅRG. 66 NR. 19 Vecka 21							

ONSDAG 22 MAJ 2019

Köpa eller sälja bostad?
Renovera? Vad är din
fastighet värd?
Torsdagen den 23 maj klockan 15.00 – 18.00
svarar vi, tillsammans med fastighetsmäklare
Nathalie Stjernqvist, på dina frågor kring detta.
Vi bjuder på fika. Varmt välkommen!

handelsbanken.se/vansbro

VANSBRO BIO

Medborgarhuset
Boka biljett på: bjornbio.se/vansbro

Träffa den tredje generationen

sv tal To 30 maj 16.00
eng To 30 maj 18.30

31 maj är kontoret stängt
Trevlig helg!
–

tredje

gener ationen

Automower ®

originalet .

LINDESNÄSSTIGEN

070-632 32 65

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.

Träffa den tredje generationen
Lördag 8:e Juni
Anmälan
mellan 08.00-13.00.
Välkommen
att lämnaHusqvarna
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bilAutomower
hos oss,
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eller handla dina bildelar och tillbehör.
Nu är det återigen dags för hagelstig i Lindesnäs!
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www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se
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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.

Välkommen att lämna in din bil hos oss,
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– Vi gör originalservice på alla bilmärken.
– 12 mån vägassistans ingår vid service.
– I samarbete med Bosch Car Service.

Västerdala Service AB
Verkstadsvägen 4 • Vansbro • Tel. 0281-715 16
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Vi tar hand om bilen

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

RADIOÖPPET HUS Lördag 25 maj

TE RÖJ & PLÅT AB
Vi utför jobb inom:
Plåt, Tak, Problemträd,
byggnadsarbeten och övrigt.

076-277 41 15, teroj.se

Skogsvägen 2 Djurås

Ring för info

Liveuppträdanden på utescenen kl. 13 - 17

Nils Hed
Tfn 073 844 52 29

Lyssna på 105,9 el. 107,7 el. internet
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Klassindelning:
Dam, junior, öppen, yngre oldboys & veteran.
– I samarbete med Bosch Car Service.
tar hand om bilen
Anmälningsavgift: Vuxen 160kr & juniorVi 80kr.
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Vi utför alla
typer av
gräv och
planeringsarbeten
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Kommande film

X-Men: Dark Phoenix
Biopremiär 5 juni

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

Aladdin Äventyr, Familj

– originalet.

Kontakta Madde
Tfn. 0731 50 18 18

Rör • Bygg
Murning
Tel. 070-678 73 87

Program 24 – 30 maj

Husqvarna Automower ®

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

070-672 07 63

Uthyrning av verktyg
och maskiner inom
bygg och betong.

med The Besnaz - +55 - ev Hemlig gäst
Lotterier - Korv med bröd

0281-71733

TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

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

GÖR SOM ANDRA

SKOGSÄGARE
Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner

Värdering
Ekonomi
Juridik

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

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Onsdag 22 maj

Kl 12.00 Järna församlingshem Sopplunch.

Torsdag 23 maj

tisdag 28 maj klockan 09.30–18.00

Kl 14.00 Nås kyrka Legoland, Torbjörn Axelson.

Söndag 26 maj

Kl 11.00 Äppelbo kyrka Gudstjänst,
Robert van Aarem.
De äldres dag. PRO bjuder på soppa i
Sälas bystuga.
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Kl 18.00 Nås kyrka Vårsoaré
Nås kyrkokör tar ton!
tillsammans med Helena Tenstam,
Ann-Christine & Peter Resare.
Utsikten

varje onsdag kl 10.30 i Vansbro församlingsgård.

11-kaffe
Promenadträff

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

Välkommen till gudstjänst!

♪ Allt inom bilvård
♪ Stenskottslagning
♪ Matt o Möbeltvätt

Visning
av
museum

Kundundersökning
/enkät

50 %

i hela
butike
n

Kaffe och samvaro

varje torsdag i Järna församlingshem.
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Bumerangen har öppet hus

en!
Välkomm

Fabriksvägen 8 i Grönalid • Vansbro • telefon 0281-750 00 • vansbro.se

Vansbro Demensförening
Inbjuder alla medlemmar och övriga intresserade till
en trivselkväll på Kämpudden.
Tisdag 28 maj kl 17.00
Musikunderhållning med Erland Östergren och Börje Larsson

Vi grillar hamburgare & fikar. Lotteri.Varmt välkomna!

Tel. 070-6560396
VANSBRO DEMENSFÖRENING

Boka in fredag 31 maj
Då är Ni välkomna till oss på årets
• Kanonpriser på fritidsprodukter
• Uppträdande
• Försäljare utanför butiken
• Extra erbjudanden m.m.
Se kommande annons!

Tel. 0281-130 90

Våryra!

Välkomna!

www.dackteam.se

ELVARUHUSET I VÄSTERDALARNA
Stationsv. 1, Björbo. Tel. 0241-79 32 70

Café Unikum
bjuder på
kaffe & snittar

18:e
året

i

Musik
i Ladan
Skifsladan, Uppsälje, Dala-Järna

&

Två komiska
operor
i samma
föreställning

Musik Anders Emilsson
Musiker ur bl a Kgl Hovkapellet
Hovsångerskan Ingrid Tobiasson,
Agnes Auer, Torbjörn Pettersson,
Viktor Rydén, Linnéa Törnqvist,
Anna Eiding, Amelie Eiding m fl
lör 22 juni 16.00
sön 23 juni 16.00

förköp & info:

www.musikiladan.se

eller boka 073-057 75 30

mån 24 juni 19.00

Fartfylld
konsertkväll av
egna låtar och
gamla klassiker
med fyra unga
stjärnskotten

Tänk på Hulåns IF´s Minnesfond

Ring 070-535 71 31

Restauranger
i Vansbro kommun

Buskröjning/vägslåtter

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

0281-103 33

VÄG • MARK • MASKIN 073-054 14 35, NÅS

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00

nterrabatt

n har sänkt ROT-avdraget.
lugn. Vi kompenserar dig med
rabatt, så att du kan njuta av
ar en ny IVT-värmepump ger.
el mer och billigare varmvatten.

en till oss för en fri offert
alkyl.

Tor: Ostgratinerad kassler med
sparris, potatissallad.
Ärtsoppa, pannkaka,
sylt o grädde.
Fre: Schnitzel, gräddsås, potatis.
Gratäng m blomkål, broccoli,
skinka.
Mån:Korn stroganoff med ris.
Tacopaj m chips, grönsaker.
Tis: Panerad rödspätta, remouadsås, potatis.
Ugnstekt kycklingfilé m lök,
paprika, ris.
Ons: Choritzo m stuvad vitkål,
potatis.
Fläskkarré m ingefärsyoghurt, potatis.

20XX

.m. 31 mars 2016.
ör mer information.

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

BYGG-TEKNIK

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

Tor: Raggmunk, stekt fläsk o lingonsylt.
Kycklinggryta med ris.
Fre: Fläskfilé med kantarellsås och
pommes eller stekt potatis.
Rödtungafilé med vitvinsås och
kokt potatis.
Mån: Fläsknoisette med cognacsås o stekt
potatis eller pommes.
Stekfisk med kallsås och kokt
potatis.
Tis: Grönpepparbiff med gräddsås,
lingon och potatismos.
Pasta med fläskfilé, gorgonzolasås.
Ons: Piccata milanese med ris.
Kyckling a la king med ris.

AFTER WORK
Pepparstek

229:inkl. dryck
fredag 24 maj

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

After work

Varmrätt:
Angusburgare
eller
Halloumiburgare.
I priset ingår även ett
glas vin eller en flaska öl.
Alkoholfria alternativ finns.

Pris endast 139:Boka gärna bord!
Gäller fredag kl.17-21

Varmt välkomna!

Norra Allégatan 23
Öppet Alla dagar 11.00-21.00.

Lunchbuffé Tisdag-Fredag 11.00-14.00

Plasket stängt i sommar
På grund av stora renoveringsbehov kommer bassängen vid Plasket att vara stängd i
sommar. Vi beklagar detta och önskar alla en
skön sommar.

Medicinsk fotvård
Benvaxning

Monika Munters

/Styrelsen, Vansbrosimningen

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

BROGRILLEN
GRILLKÖK & PIZZERIA

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

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

Nagelkorrigering med

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

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: Wallenbergare med kokt
potatis och gröna ärtor.
Torskfilé med äggsås.
Fre:		Färs bourguignon.
		Blomkålskorma.
Mån: Kycklingköttbullar.
Kålpudding.
Tis: Ugnsraggmunk med fläsk.
Strömming med potatismos.
Ons:		Lövbiff med pepparrot och
		äggula.
		Spagetti med skinksås .

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

0281-109 55

Tor: Raggmunk, stekt fläsk & lingonsylt.
Lasagne.
Fre: Viltfärsbiffar, pressad potatis,
		lingon, gräddsås.
		Fläsknoisette med bea, rödvinssås,
		stekt potatis el pommes.
Mån:		Fiskgratäng.
		Gräddstuvad pytt i panna, ägg,
		rödbetor.
Tis: Kycklingfilé, paprikasås, ris.
Fläsk med löksås, potatis.
Ons:		Utskuren svensk biff med
		rödvinsås, bea.
		Panerad fisk med remoladsås.

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

KOM IHÅG!

PRO Äppelbo

”Nationalparken”

24/5 kl. 19.00 i teatern,
Medborgarhuset, Vansbro.
Gänget från ”Fäboland” är
tillbaka med en ny musikfylld
föreställning.
Gratisbuss från
Sälen – Vansbro t.o.r
bokas via
lucas.stark@malung-salen.se
Varmt välkomna!
Medborgarhuset Vansbro

DE ÄLDRES DAG

PRO Äppelbo bjuder på sopplunch i
Sälas bystuga den 26/5 kl.12.00
tillsammans med Kyrkan.

Välkomna!
Den 23/5 kl.14.00 träffas vi hos Marianne
i Andersviksberg. Kaffe och dopp.

Kanjanas Thaimat
Minnesgåva till:

Vansbro

Thaivagnen står vid Kroons torg i Vansbro
fredagen den 24/5 kl.12.00-20.00
Tfn 073-803 97 07		

Demensförening
Inger: 0281-104 76
familjen.magnusson@telia.com

BG: 5385-8742

Varmt välkomna!

Skylift uthyres

Arbetshöjd 11 meter, besiktad
MMA i Västerdalarna AB
Micke 076-016 70 54

Fira mors dag söndag
Välkomna till Dala-Järna Hotell under FLYGFESTDAGARNA!
den 26/5 hos oss!

Kom och njut av frukost, lunch, á la carte och pub!
På buffén:
MENY
Á LA CARTE
Laxfjäril med
philadelphiatäcke
& rostade
pinjenötter.
TRUBADUR

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

STEFAN
MORÉN

Gourmet pizzor
med varierade tillbehör
Renskavspanna
med gula kantareller,
Hotellets högrevsburgare
lingon & duchesspotatis.Underhåller
med tillbehör
Ohh Cheesusburgare
torsdag–lördag
medJordgubbstårta
tillbehör
kväll
till efterrätt.

Öppet 12-15. Pris 149:Lunch Á la carte Pub Hotell Konferans Event
Stationsv. 1, tel. 0281-206 98, dalajarnahotell.se
Öppettider:
Vard 08.00 - 17.30
Lörd 10.00 - 13.00
0281 - 104 60 www.adbildelar.se

Butik

LÖRDAG 25 MAJ kl.10-13

Varmt välkommen till
Kommunfullmäktiges sammanträde

LÖRDAG 25/5 KL 10-

CTEK KOMMER MED SIN
BUSS OCH VISAR SINA
BATTERILADDARE.
CTEK KOMMER MED SIN BUSS O

Måndagen den 27 maj klockan 18.00 i Pelarsalen, Medborgarhuset Vansbro
Bland annat behandlas:
• Årsredovisning 2018
• Revisionsberättelse 2018
• Ansvarsprövning 2018 för nämnder, beredningar och kommunalförbund
• Interpellationer

FÅ VISAR
TIPS OM
DU SKA
SINAHUR
BATTERILADDARE.
FÅ
VÅRDA DINA BATTERIER.

OM HUR DU SKA VÅRDA DINA BAT
VI BJUDER PÅ KAFFE
VIOCH
BJUDER
PÅ KAFFE OCH KOR
KORV!

Frågor till allmänhetens frågestund ska lämnas in senast tre arbetsdagar före mötet.
Fullständig föredragningslista finns på vansbro.se/anslagstavla
På biblioteket och på vansbro.se/protokoll hittar du alla beslutsunderlag.

Uwe Weigel
Ordförande

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

facebook.com/vansbrokommun •

Bussgodsombud:
Tar endast emot
förbetalda försändelser

vansbrokommun • vansbro.se

BRA ERBJUDANDEN
PÅ CTEK
UNDER LÖRDAGEN!
Älska varje mil

BRA ERBJUDANDEN PÅ

CTEK UNDER LÖRDAGEN

Sommaren 2012 - Ujôjôj ôcket sjufale regnande!!!

Sportsidan

Det är konstigt att inte älven steg mer än
den gjorde, med stora översvämningar
som följd.

VAIK

Veckans matcher på

Jag kan inte låta bli att tänka på året
1959. Om jag inte minns fel, så var det
både vår- och höstflod, med en rejäl ”torrsommar” däremellan, det året. Glömmer
den våren, sommaren och hösten gör man
inte i första taget.
På våren 1959 gick jag i klass 1 på Vansbro 4-åriga realskola. En morgon, innan
jag åkte till skolan, gick min pappa (Kalle)
ner i källaren för att se hur mycket vattnet
från översvämningen hade stigit där nere.
Han kom upp igen och sa till Mamma
(Viola) oj oj oj nu är det en meter djupt,
så nu får jag lov att åka in vid Flottningsföreningen, när jag far till jobbet, och låna
en motorpump, så jag åtminstone kan
hålla undan det mesta av vattnet.

VANÅVALLEN
VAIK—Dala-Järna IK

Lördag 25 maj kl15.00 Herrar Div 4

VAIK—Stora Tuna IK

Tisdag 28 maj kl19.00 Damer Div 4
Matchsponsorer:

Bilden tagen från taket mot Kvarnholsforsen, hemma i Uppsälje, 1959

När dagen hade gått och pappa kom hem
med motorpumpen på eftermiddan, gick
han direkt och öppnade källardörren för
att se vad som hänt under dagen. I kröken
nere i trappan kom syltburkar och saftflaskor flytande tillsammans med annat, som
funnits i källaren. Det visade sig, att de
öppnat alla dammar som gick under dagen
vid Skifsforsen och följden av det blev att
nu gick vattnet ända upp i taket nere i vår
källare.

Fotot av tallen ovan är taget vid
”Svess”-viken i Uppsälje och visar
hur högt älven steg under översvämningen 1959.

När allt till slut sjunkit undan, fick vi ha
”korsdrag” med öppna fönster och dörrar
hela sommaren för att det skulle torka i
väggar och golv.
Ja år 1959 glömmer man då inte. Varje
år när älven stiger på våren, tänker man:

Ätta va då assint mot 1959 sô hä sô.

Vansbrobladet

Järna-Nytt
Översvämningen 1959

Ovanstående berättelse har vi fått från Britt-Marie Brandt. Hon berättar att så högt som vattenståndet var 1959 hade det inte varit
sedan 1916.

Vi tar emot erat
annonsmaterial senast

FREDAGAR KL. 12.00

Under lördagen den 25:e kommer CTEC
och demonstrerar batteriladdare
och tillsammans med
AD Butik Vansbro utser de matchens
lirare i respektive lag
VAIK fotboll-en förening för alla!
Följ oss på Facebook: Vansbro AIK Fotboll

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.

TE RÖJ & PLÅT AB

Vi är återförsäljare till:

Vi firar15 årsjubileum

och ger dig 15% monteringsrabatt på bl.a:

070-632 32 65

solceller, hängrännor & snörasskydd

Grus & bergkross mm

T: 076-277 41 15, E: tomas@teroj.se

GOLV OCH VÅTRUM
KVALITETSSÄKRAD

VÅTRUMSINSTALLATION

070-491 06 31
dala.golvservice@gmail.com

Snöröjning och halkbekämpning.

vansbro ab
Industrigatan 24
780 50 Vansbro
Tel 0281-59 59 50

NY och
Om-byggnationer
Renoveringar mm
Jimmy Andersson
Dala-Järna

Tfn 070 418 62 11

Grus•Containerhantering•Snöröjning
0281-103 78

070- 528 67 22

Box 53 780 51 Dala-Järna
0281-20 968 • www.muntersbygg.se
070-535 69 79 • info@muntersbygg.se

Bygg, Murning & Rör

BYGG • PLÅT • RÖR
Fabriksvägen 5, 780 50 Vansbro

Vansbro • Tel 070 678 73 87

Tfn 0281-59 59 50

Tel 200 05
Peter 0730-322 331 • Niclas 0730-322 332
P-A 0730-322 333

L Eriksson Tfn 070 360 90 77

V

0281-717 33
TRANSPORTER • GRÄVTJÄNSTER

A
ING
JN R!
L
E
Ä
ET
RS
FÖ TAP

070-34 55 666 • 0281-716 77
www.forsellsmaleri.com

072-531 26 41 Johan • 072-531 20 41 Daniel
vdalael@gmail.com

målning • tapetsering • mattläggning
plattsättning • golvarbeten • golv- och
trappslipning • badrumsrenovering
Besök oss i vår butik i Dala-Järna
eller ring 0281-59 60 40

men blir tydliga i tryck.

Produktionsavdelningen Mitti

Min kära Mor
Svärmor och Farmor

Vår älskade
Make
Far
Morfar
Farfar

Jan-Erik ”Tidi”
Sjutti
Har den 23 april 2019
lämnat oss i stor
tomhet, sorg och saknad
Anita
Carina och Peter
Urban och Anna
Joacim och Yui
med familjer
Du fattas Oss
Ett varmt tack till
De fantastiska människorna
på ASIH och Salems kommuns,
hemtjänst och assistenter.

Inga Larsson
* 14 januari 1923
har idag stilla insomnat
Vansbro den 6 maj 2019
Erik och Eva
Petter, Agnes, Märta

Vår älskade

Vår kära

Vår älskade

Odd Weigel

Kerstin
Dahlström

Bengt Jofs

* 5 juni 1972
har idag hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad
Stockholm den 2 maj 2019
UWE och ANNA
Johan
Släkt och många vänner

Släkt och vänner

Jag skall gå genom tysta skyar,
genom hav av stjärnors ljus,
och vandra i vita nätter
tills jag funnit min Faders hus.
Jag skall klappa
sakta på porten,
där ingen mer går ut,
och jag skall sjunga av glädje
som jag aldrig sjöng förut.
Dan Andersson

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vansbro kyrka
onsdagen den 12 juni kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i Församlingsgården. Svar om deltagande
till Begr.byrån Brandser
tel. 0281-14036 eller
info@brandser.se
senast fredagen den 7 juni.
Tänk gärna på
Taborförsamlingens stödarbete
tel. 0281-10687.

Flyg, min vackra fågel
Flyg mot himmelen
Flyg mot rymd
och flyg mot ljus
Svinga dej mot solen
Styr mot stjärnorna
Flyg dit drömmarna slår ut
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Vansbro kyrka fredagen
den 7 juni kl. 13.00. Efter akten
inbjudes till en minnesstund
i Församlingsgården.
Svar om deltagande till
Begr.byrån Brandser
tel. 0281-14036 eller
info@brandser.se
senast måndagen den 3 juni.

Begravningen äger rum i
Salems kyrka fredag
23 maj kl 10:00.
den 24
Efter akten inbjudes till
Minnestund i Kyrkskolan
o.s.a senast den 21 maj till
Ljusets Begravningstjänst
Tel. 08-515 166 60.

Ni når oss dygnet runt på tel

0281-20990

Dala-Järna

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

* 18 december 1922
har stilla somnat in.
Göteborg 9 maj 2019
Lars och Lena
Peter och Maria
Lars-Olof och Carina
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Nu är du borta
Men minnet av dig,
din livsglädje och generositet
lever kvar.
Tack för allt.
Begravningsgudstjänsten äger
rum tisdagen den 4 juni kl.10.00
i Björkekärrs kyrka, Göteborg.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. O.s.a.till
www.gillisedman.se
eller 031-355 40 00.

* 28 oktober 1935
† 15 maj 2019

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

Sören Olars
vid hans bortgång
och begravning.
Syskonen med familjer

GUNNEL
Anna-Carin och Göran
Oscar Victor
Nils och Ulrica
Emilia Ludvig
Stilla och god har Du varit i
livet.
Stilla och tyst ifrån oss Du gick.
Tack för att Du varit så fin
Make, Pappa, Morfar och
Farfar.
I våra hjärtan finns Du alltid
kvar
Begravningsgudstjänsten äger
rum i kretsen av de närmaste
www.ignis.se

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

Knuts Elvy
Eriksson
vid hennes bortgång.
Ett särskilt tack till personalen
på Bergheden för god vård
och omsorg.
Barnen med familjer

Annons v. 21

Auktion i Skamhed 1 juni. Se nästa vecka för innehåll.
Begränsad framkomlighet

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

Beläggningsarbeten
med risk för stenskott
Tidigare planerat beläggningsarbete är framflyttat på
grund av kyla. Begränsad framkomlighet råder
preliminärt från den 20 maj på följande vägsträckor:
E45/26 Mora -Kättbo
väg 946, Sollerön-Mora
Väg 1001, Mora-Våmhus

www.diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

Förlängd livslängd: För att förlänga livslängden på
vägens beläggning ska Trafikverket ytbehandla berörda
vägsträckor. Ett körfält i taget kommer att stängas av
och trafiken regleras med lots i kombination med
trafiksignal.

Hastigheten sätts ner till 50 km/h i samband med
pågående arbete och ungefär en vecka efter slutfört
arbete, då risken är stor för stenskott. Trafikverket ber
trafikanter att respektera
hastighetsnedsättningen av trafiksäkerhetsskäl och för
att minska risken för stenskott.
Arbetet kommer att pågå cirka två veckor med
preliminär start den 20 maj.
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Mer information: Trafikverkets kundtjänst, 0771-921 921
och trafikverket.se/belaggningdalarna
Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt
långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Annons v. 22

Auktion, Skamhed 12

1 juni. 10:00, visning från 08:00
Husgeråd. Silver, vaser, koppar,

Möbler.

Trädgård. Skottkärror, motorsåg,

Maskiner. Cirkelsåg, borrmaskin,

Byrå, skrivbord, bokhyllor,
blomkrukor, tavlor, böcker, lampor, porslin, stereo, säng, speglar, skåp, köksbord
köttkvarn, kaffemaskin, bärkont.
med stolar, gamla kökssoffor.
spadar, röjsåg, grästrimmer, järnspett,
krattor, grensax, sekatörer, huggarbyxor,
liar, högafflar, hökrattor, timmersax,
stegar.

handöverfräs, kompressor, Makita
geringssåg med bord, Luna klyvsåg,
skomakarsymaskin, sladdar, mm

Verktyg Hammare, yxor, hylsnycklar, Hästsaker Stängseltråd, stolpar,
tänger, plåtsax, fogsvan, sågar, järnspett,
filar, många gamla hyvlar, kofot,
skruvstäd.

täcken, schabrak, vojlock, bett, torkskåp,
grepp, hinkar, krokar, krubbor, mm

GRATTIS ALLA MAMMOR!

Alster gjorda av, Ivar Stolpe, Erik Wanfors, Olars Nisse, Juga Helny Nilsson.
Många fyndlådor. INGEN SLAGAVGIFT, här kan du verkligen fynda.
Kaffe och korvförsäljning, förtjänsten går till Skamhed bystuga. Välkomna.

På Mors Dag bjuder vi alla mammor
som äter vår a la carte på
Picannöts paj med vaniljglass
Varmt välkomna!

www.trafikverket.se
Vi fräser bort dina
stubbar snabbt
och effektivt med
vår bandgående
stubbfräs som
lämnar minimalt
med skador på er
gräsmatta.

Vi fräser bort
dina
Vi fräser
bort dina
stubbar snabbt
stubbar
snabbt
och effektivt med
per@perrasprod.se
vår bandgående
Tel: 076–34 60 977
och effektivt med
stubbfräs som
vår bandgående
lämnar minimalt
n offert, inget jobb är
för litet eller för stort!med
per@perrasprod.se
skador på er
per@perrasprod.se
stubbfräs som
Tel: 076–34 60 977
gräsmatta.
Tel: 076–34 60 977

Vi fräser bort dina
stubbar snabbt
och effektivt med
vår bandgående
stubbfräs som
lämnar minimalt
med skador på er
gräsmatta.

lämnar minimalt
per@perrasprod.se
med
skador på er
er för en offert, inget jobb är för litet eller för
stort!
Tel:
076–34
60
977
Hör
av
er
för
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inget
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gräsmatta.
Tel:070-54 66 122

ffert, inget jobb är för litet eller för stort!

Kristi himmelfärds dag på torsdag den 30 maj
Därför delas Vansbrobladet/JärnaNytt ut redan
på tisdag vecka 22.
Om vi ska hinna producera detta blad tar vi
tacksamt emot erat annonsmaterial på torsdag.
Mvh Redaktionen

Frälsningsarmén
Tor 23/5 14.00
Tis 28/5 14.30
Ons29/5 19.00
		
Välkommen!

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

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Myrbackakyrkan
Fred 24/5 17.00
Lörd 25/5 19.00
Sönd 26/5 11.00
				
				
				
				
Månd 27/5 19.00
Välkomna!

Fredax.
Tonår.
Gudstjänst för alla åldrar.
Emelie Bornlöf m.fl.
Avslutning barnsamling
och ”Trappa upp”
Kyrkkaffe!
Allianskommitén.

• Passa på att prova golf gratis.
• Olika golfaktiviteter för både barn och vuxna
• Klubbor och bollar finns att låna

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Källartorpskyrkan

Rampen vid Källartorpskyrkan

Ni som tänker åka där och era föräldrar är
varmt välkomna på info.möte om åkning
på rampen.
Vi träffas vid rampen tor 23/5 kl.18.00
Vi bjuder på fika!

VARMT VÄLKOMNA!

Källartorpskyrkans ungdom

On 22/5		 18.30 Målarkurs vid Kämpudden.
Lö 25/5		 19.00 Cafékväll. T
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					nv
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Taborförsamlingen
Kapellgatan 5 Vansbro

Lö 25/5 18.00
Sö 26/5 11.00
			
			
13.30
Tis28/5 18.00
Välkomna!

Välkommen till Golfens dag
25 maj kl. 10-14

Vi bjuder på fika!

www.snoagk.se www.golfensdag.se
T
nd RU t
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r
Projektledare, Golfens dag på Snöå GK,
räs bo
och f Robert
a
l
Lundkvist, Tfn 070-683 55 81, robert.lundkvist@live.se
gam
dina ar!
b
stub

Vi fräser bort dina
stubbar snabbt
och effektivt med
vår bandgående
stubbfräs som
lämnar minimalt
med skador på er
gräsmatta.

Vi fräser bort dina
stubbar snabbt
och effektivt med
vår bandgående
stubbfräs som
Välkomna alla Kommunal
Västerdalas medlemar
lämnar minimalt
till Fresan´s konditori
den 29 maj
med skador ipåMalung
er
kl.13.00-16.30
eller
till
Vansbro
konditori
gräsmatta.
lämnar minimalt

Vi fräser bort
dina
Vi fräser
bort dina
Bönekväll.
stubbar snabbt
stubbar
snabbt
och effektivt med
Gudstjänst
per@perrasprod.se
vår bandgående
Tel: 076–34 60 977
och effektivt med
Berit o Lennart Olsson.
stubbfräs som
vår bandgående
lämnar minimalt
Kyrk-kaffe.
Hör av er för en offert, inget jobb är
för litet eller för stort!med
per@perrasprod.se
skador på er
per@perrasprod.se
stubbfräs som
Tel: 076–34 60 977
gräsmatta.
Sång, Solgärdet.
Tel: 076–34 60 977

Bön.

MEDLEMSFIKA

den 5 juni kl.14.00-17.30
Tala
om
i
kassan
tillhör Kommunal.
Tel:
076–34
60
977
Hör
av er
för en
jobb är för litet
eller att
fördu
stort!
Tel:070-54
66offert,
122 ingetgräsmatta.
VÄLKOMNA!

per@perrasprod.se
med
skador på er
Hör av er för en offert,
inget jobb är för litet eller för
stort!
En önskan att sluta dricka!

Hör av er för en offert, inget Välkommen
jobb är för litet eller för stort!

Skålö Kapell

Lö 25/5 16.00
			
			
Välkomna!

Väckelsemöte.
Medverkande från när
och fjärran. Servering.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Anonyma
Alkoholister
Möten Tisdagar kl 19.00
Församlingshemmet
Dala-Järna

TROLLING

1:a deltävlingen i trolling KM

Torsdag 30 maj kl.08-13
Plats och övrig info på tel.sv. 22276
SFK Älvkroken

Blommerian
VANSBRO

Hemmadirekt.se
Möbelbutik i Nås och på nätet

Butiken har nu fyllts med årets utemöbler!

London Hörnsoffa
inkl. bord
8995:-

Brentwood Hörnsoffa
inkl. bord
5995:Ord pris 7995:-

Har du också världens bästa mamma?!
Till Mors dag

• Buketter
• Ros i kruka
• Planteringar
• Uteväxter
• Årechoklad
Vi levererar blombud till
Nås, Dala-Järna,
Vansbro, Äppelbo
och förmedlar till
övriga Sverige

Volta matgrupp
inkl 6 st stolar
8995:-

Elise bord med 4 stolar
995:Plast

Torpet Utegrupp
3995:FOTOGRAF SOFIE ENANDER

Tel 0281-109 00

Fällbar grupp av furu

Valencia Loungesoffa
inkl, bord
12995:-

Hammock
3395:-

Klassiker i vitlaserad furu,
Tak tillkommer

Parasoller 3meter
795:-

Finns i beige, svart samt grått

Öppettider: Månd-torsd 10-18, fred 10-16, lörd 10-14. Tfn 0281-307 77

I en av de svåraste stunder följer vi Er hela
vägen och hjälper Er att planera just den
personliga begravning som Ni önskar

Vi ska göra Sverige och Europa tryggare!
Vi gör
Sverige
tryggare

Hej då
stöldligor

Inga
terrorister på
våra gator

Kärnkraft
är
klimatsmart

Koll på
Europas
gränser

Frihet

Företagsamhet

Framtidstro

Rösta på Moderaterna i Europavalet den 26 maj!
Eva Strand

Myrbacka 90
786 72 Dala-Järna
Mail: info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se
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0281-20990
Jour dygnet runt

Al på
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ch träffa oss
fik
Vi bjuder på

Iréne Gustafsson
www.dalamoderaterna.se/vansbro

VÄRDERINGAR ATT LITA PÅ
Vi sätter människovärdet främst och prioriterar det
som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som
håller ihop. KD tycker att EU
ska vara lagom. EU ska
fokusera på frågor som
kräver gemensamma
lösningar och hålla
sig borta från sådant
som sköts bättre på
nationell nivå. Att
kämpa för ett
lagom EU är att
värna unionen.

fil
facebook.com/kristdemokraterna
Insta: @buschebba
Twitter: @kdriks, @buschebba

Vansbro

LEGA toppar
SARA SKYTTEDAL och DAVID
mans bildar
vår lista i EU-valet. Tillsam
oss minst
ge
de en stark duo som ska
amentet.
arl
ap
två mandat i Europ
dja KD?
stö
så
Vill du ock
Bli medlem!

vansbro@moderaterna.se

Mån - Lör 8-21, Sön 9-21

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik!

................................................
...................................................................

.............................................................

99:-

15:-/st

3 för

Kycklingfilé
Eldorado

BONUSKUND

BONUSKUND

Kryddkorvar
Garant

Fryst 800-900g

Flera sorter
240-300g

2 för

45:-

Kaffe
Löfbergs

Malet. Flera sorter
Gäller ej eko/fairtrade
450g
Max ett köp/hushåll

Nygräddade i butiken
Bullar
Bonjour

15:-/st
BONUSKUND

Prosciutto crudo
Garant
80g

5:-/st

BONUSKUND

Gäller kanel/
vanilj/tosca
90-100g

5:-

/st

45:-/st
BONUSKUND

Ribs
Garant
Sverige
Kylda
445g

Färskost

Arla, flera sorter
150g
Priserna gäller onsdag - söndag med reservation för ev slutförsäljning & tryckfel.
Hemköp Dala-Järna 0281-200 01 • http://hemkop.se/Butiker/Hemkop-Dala-Jarna/

