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Mån - Lör 8-21, Sön 9-21

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik!
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Svensk oxfilé
Dalsjöfors

299:/kg

Sverige, färsk
1,8kg

5:Avokado
Peru

/st

Klass 1
Max 5 köp/hushåll

Färsk laxfilé
Falkenberg

129:-/kg
BONUSKUND

Salmo salar
Odlad Norge
Helsida vaccad
ca 1,5 kg,
max 1 köp/hushåll

Svensk
kycklingfilé
Kronfågel

Sverige, färsk
ca 925g
max 2 köp/hushåll
Öppettider under midsommar:
Midsommarafton 8-18
Midsommardagen 9-21
Söndag 9-21

20:-

/st
Frigående inomhus
Stl M, max 1 köp/hushåll

Skivad lax
Falkenberg

Gravad/kallrökt
150g
max 3köp/hushåll

35:-/st
BONUSKUND

79:-/kg

BONUSKUND

Ägg 15-pack
Garant

Sill
Garant

5:-

/st
Flera sorter
220g
max 5 köp/hushåll

Öppettider manuella delin:
under midsommar:
Midsommarafton 8-14
Midsommardagen 9-13
Söndag Stängt

5:-

/st
max 3köp
/hushåll

Gräddfil

Grådö, 3 dl

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

Midsommarfirande i Lokparken-Vansbro

Midsommarafton kl 14.00

Lekledare med spelmän,
lekar kring stången.
Korrektur från Vansbrobladet AB.
Granska och
återkom med
godkännande/Ändringar
via:
Saft
och
bulle
till barnen
Mail: vansbrobladet@telia.com eller Telefon: 0281 - 719 88 Senast Måndag Klockan 12.00
fiskdamm, lotterier och kaffeservering

Vansbro Kultur och
Riksteaterförening

Kransbindning vid loket.
Samling, torsdag kl.16.00
Tag gärna med blommor!

Olles analoga
virkesblogg
NYHETER OCH TANKAR FRÅN SKOGEN OCH SÅGEN

Sommaröppet
2 juli
tom
har vihar
öppet
måndag
till fredag
klockan
10 – 15. 10-15
24
juni
t o17maugusti
16 augusti
vi öppet
måndag
till fredag
klockan
Välkommen
in
till
oss
på
Järnvägsgatan
i
Vansbro.
Välkommen in till oss på Järnvägsgatan i Vansbro

GIDDES URSERVICE
ERBJUDER
VI KOSTNADSFRI
NUNU
ERBJUDER
VI KOSTNADSFRI
HÄMTNING. LÄMNING. MONTERING

HÄMTNING,
LÄMNING, MONTERING
UNDERSÖKNING
& PRISFÖRSLAG
UNDERSÖKNING & PRISFÖRSLAG
Reparerar: Väggur. Golvur. Moraklockor. Bordsur.
Reparerar: Väggur Golvur Moraklockor Bordsur
Armbandsur. Fickur. Batteribyte.
Armbandsur Fickur Batteribyte
Försäljning av Armbandsur. Läderarmband
Försäljning: Armbandsur Läderarmband
l

l

l

l

l

l

ÖPPET
VARDAGAR
KL. 09.00
ÖPPET
VARDAGAR
KL. 09.00
- 16.00– 16.00

Tel.0281-10038. Lokstallet, Vansbro. VÄLKOMNA!

Tel. 0281-10038 l Lokstallet, Vansbro. VÄLKOMNA!

Medicinsk fotvård
Benvaxning

Monika Munters

Nagelkorrigering med

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

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

0281-71733

TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

Nu byter Fiskarheden ut timmerintaget och kommer utnyttja råvaran
mer effektivt.

Lillemor Jolhammar

Anna-Carin Jofs

Fredrik Hallqvist

Ämne: Nybygge Plats: Sågen, Transtrand

Ökad produktion
och mindre buller
Sista veckan i juli inviger vi ett helt nytt timmerintag på sågverket. Det
befintliga timmerintaget, som byggdes på 70-talet, ersätts av en toppmodern investering från den österrikiska tillverkaren Springer.
– Det nya timmerintaget har en maxkapacitet på 35 stockar i minuten. Det första året kommer vi att kunna utnyttja ungefär 50 procent
av den kapaciteten, men nästa år bygger vi om vår såglinje för att öka
produktionstakten ytterligare, förklarar Karl Lundevall, Production
Engineer på Fiskarheden.
Det nya timmerintaget har en utformning som bullrar mindre, vilket
är bra både ur arbetsmiljösynpunkt och för närboende. En mätram
från Mirotec kommer att installeras, som ett komplement till CTlogsystemet för att få ut mer av skogsråvaran.
– Det här är en del i en flerårig investering för att höja produktionstakten och vara en välinvesterad och modern industri, säger Karl
Lundevall.
Vill du veta mer om effekterna av kapacitetshöjningen?
Kontakta Karl Lundevall 070-641 15 34.

070-632 32 65

Fiskarhedens Trävaru AB, Tel 0280-59 30 00, www.fiskarheden.se

Snöröjning och halkbekämpning.

Mejla gärna frågor och funderingar till: ollesblogg@fiskarheden.se

Grus & bergkross mm

Daniel Hermansson

handelsbanken.se/vansbro

Kom och fira midsommar på
hembygdsgården i Grånäs!
Midsommarafton kl.15.00
Spelmän, fanborg,
ringlekar, sommartal,
brassorkester, tombola
med fina vinster,
servering, kaffe med dopp.
Entré 50kr (kontanter eller swish)
-LIGT VÄLKOMNA!
Kom och hjälp till att klä majstången!
20/6 kvällen före midsommarafton kl.16.00
på hembygdsgården i Grånäs.
Ta med blommor och ett glatt humör,
så bjuder vi på fika.

TILL SALU

Fritidshus med
strandtomt
Hjulbäcksbodarna i Nås,
se mer info på: www.hemnet.se
FASTIGHETSMÄKLARE
LARS-ÅKE JOHANNESSON

070-654 54 62

Alla objekt på internet: www.hemnet.se

Järna hembygdsförening

e-post: info@dalafastigheter.com

18:e
året

GLAD MIDSOMMAR!
Önskar

Salong Jeanette
Jag håller semesterstängt v.26 & v.27

Välkomna åter!

Nordanåker 22, Dala-Järna Tfn 070 273 08 06
Biljetter kan förbokas på:
info@ingmarsspelen.se
eller Tfn: 070 568 10 01
Biljetter kan även köpas
på plats.

www.ingmarsspelen.se

076-277 41 15, teroj.se

MATJORD

dinaocharf!räs

BoBe Plastindustri formsprutar tekniska plastdetaljer med precision.
Här möter du gediget kunnande om plast, projektledning och utveckling.

Ställarlärling / Ställarassistent
Du kommer att hänga upp och montera verktyg samt genomföra ställ i våra formsprutor. Du är tekniskt intresserad och tycker
att maskiner är roligt. Du är engagerad och brinner för att hela
tiden lära dig nya saker. Du ser en framtid inom industri.

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

en till oss för en fri offert
alkyl.

Maskinoperatör
20XX

o.m. 31 mars 2016.
för mer information.

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

Du bemannar våra formsprutor samt monterar, avsynar och
packar våra produkter. Du är engagerad, ansvarsfull och
kvalitetsmedveten och gillar att snabbt skifta mellan olika
arbetsuppgifter.
Urval sker löpande, men sista datum för ansökan
är den 30 juni.0281-59 44 57.
Läs mer om tjänsten på vår hemsida www.bobe.se

BYGG-TEKNIK

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

Vi säljer sållad matjord! stubdbina gamrl!a
a
stubb
VÄLKOMMEN MED ER BESTÄLLNING
0281-10378

Vi söker

STÄLLARLÄRLING OCH
MASKINOPERATÖR
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HAR DU FRÅGOR?
Kontakta platschef Marie Johansson på tel. 0281-59 44 57.

Tänk på Hulåns IF´s Minnesfond
Ring 070-535 71 31

Vägsammanträde
Gräsbergets vägsamfällighets ÅRSMÖTE

&

Två komiska
operor
i samma
föreställning
samt visor &
folkmusik

Musik Anders Emilsson
Libretto Daniel Viklund
Musiker ur bl a Kgl Hovkapellet
Hovsångerskan Ingrid Tobiasson,
Agnes Auer, Anna & Amelie Eiding,
Torbjörn Pettersson, Alf Granberg, m fl
Midsommardagen
lör 22 juni 16.00
sön 23 juni 16.00

förköp & info:

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

Musik
i Ladan
Skifsladan, Uppsälje, Dala-Järna

www.musikiladan.se

eller boka på 073-057 75 30
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stubb

Mikael
Emilssons band
och Jan Allan
trumpet. Egna
låtar och gamla
klassiker mm

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

Vi fräser bor
Vi
stubbar sna
stu
och effektiv
per@perrasprod.se
vår bandgåe
Tel: 076–34 60 977
oc
Nås bygdegård
stubbfräs so
vå
lämnar min
Hör av er för en offert, inget jobb är
för litet eller för stort!med
per@perrasprod.se
skado
per@p
stu
Tel: 076–34 60 977
gräsmatta.
Tel: 07

Torsdagen den 27 juni kl.18.00 vid
Ärenden enl. stadgarna. Styrelsen

Skylift uthyres

läm
per@perrasprod.se
m
Hör av er för en offert, inget jobb är för litet eller för
Arbetshöjd 11 meter, besiktad
Tel:
076–34
60
977
Hör
av er
för en
Tel:070-54
66offert,
122 ingetgrjo
MMA i Västerdalarna AB
Micke 076-016 70 54

Hör av er för en offert, inget jobb är för litet el

– mötesplats i bruksmiljö –
lindesnasherrgard.se telefon 0281-310 40

Från torsdag den 20 juni–11 augusti
har vi öppet alla dagar 12.00–24.00
Vi önskar er alla en glad midsommar!

MAT • STOR GLASSBAR • MINIGOLF • LOPPIS
Kom ihåg! Bildträffen Allt som rullar eller dras 4 juli kl 18.00

S! Brandser & Co.
B
O
Salong

Jag har börjat att känna av ohälsosamma stressymptom
och är rädd för att hamna i samma ohållbara situation som jag varit i tidigare.
Jag har tagit på mig för mycket och har därför beslutat att stoppa min tidsbokning framöver,
dvs jag bokar inte in några nya tider alls. Det gäller samtliga av mina kunder.
Jag behöver pausa och fundera över hur jag ska jobba framöver.
Ni som har inbokade tider just nu kommer jag att hjälpa, men jag gör inga nya bokningar.
Helena Börjesson ﬁnns på salongen och är bokningsbar.
Rekommenderar även övriga frisörer i kommunen.
MVH/ Frisör Stina Brandser
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Tel. 0281-130 90
070-672 07 63

Uthyrning av verktyg
och maskiner inom
bygg och betong.

Kontakta Madde
Tfn. 0731 50 18 18

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

www.dackteam.se

Äppelbo fiskevårdsområdesförening
Fisk utsatt i Bytjärn, Torsktjärn och Igeltjärn.
Tänk på att köpa fiskekort.

Heltid
Fr.o.m. 2019-09-01 – 2020-03-31
Visstidsanställning (med möjlighet till återkommande säsongsarbete).

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en truck/lastmaskinsförare. Arbetsuppgifterna kan variera men förutom att
köra truck/lastmaskin kan det vara att förse kollegor med material, ta hand om
ankommande gods och lagerhållning. Beroende på vad du har för bakgrund sedan
tidigare kan du även vid behov få arbeta i produktionen. Arbetstiderna kan variera,
allt från dagtid till skiftgång.

Din profil

Stort tack till alla ungdomar för erat fina uppförande med
ordning och reda under sommaren 2018 vid våra fina rast
och fiskeplatser.
Mvh ”Niklas”

Vi söker dig som har truck/lastmaskinskort. Ange i din ansökan vilka behörigheter
du har. Har du tidigare arbetat på lager, med truckkörning eller inom industrin ser vi
det som meriterande. Då arbetet som truckförare är relativt självständigt ser vi att du
trivs i en miljö där du får ta egna initiativ och beslut. Då arbetet sker tillsammans
med många härliga kollegor, ser vi även att du har lätt för att samarbeta.

Årsmöte Äppelbo Västra VVOF

Vidare är du en lättlärd person som trivs i ett högt arbetstempo där du hela tiden har
saker att göra. Vi ser också att du drivs av att utföra dina arbetsuppgifter på ett
noggrant och kvalitativt sätt.

Äppelbo Fiskevårdsområdes förening

Sälas Bystuga den 28 juni klockan 18.00
Ärenden enligt stadgarna
Välkomna
Styrelsen

ÅRSMÖTE Nordanåkers vägförening.
Rör • Bygg
Murning
Tel. 070-678 73 87

Rindi Pellets AB
Vi söker medarbetare för kommande vintersäsong med erfarenhet
av truck och lastmaskin m.m.
Kommun: Vansbro

Lördag den 29 juni kl.19.00
Nordanåkers bystuga
Välkomna!

Är vi den du söker?
Sök tjänsten via mail: kundtjanst@rindipellets.se så snart som möjligt då vi kallar
in kandidater löpande på intervju under ansökningsperioden.

Arbetslivserfarenhet
Truck/lastmaskinsförare, erfarenhet efterfrågas (Krav)

Sportsidan

Restauranger
i Vansbro kommun

VAIK

HIF

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

Veckans matcher på

Fotboll
Herrar div.6 Norra

Torsdag 20 juni kl.19.00

Hulåns IF - Leksands IF FK A

VANÅVALLEN
VAIK—Bullermyrens IK
Tisdag 25 juni kl19.00 Herrar Div 4

VAIK—Torsångs IF

Onsdag 26 juni kl19.00 Damer Div 4

Matchsponsorer:

Matchsponsorer:

Hulåns IF-Fotbollssektionen

VANSBRO

AKTUELLA ERBJUDANDEN 30/5-3/6, 2018
VANSBRO • ÖPPET MÅN-LÖR 8-21, SÖN 9-21

Köttbullar 4 portioner

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
Tor: Matjesill, gräddfil, potatis.
Kassler, champinjonsås,
potatis.
Fre: Midsommarafton stängt
Ingen lunch.
Mån:Ugnstekt falukorv,
potatismos.
Fläskgryta med ris.
Tis: Torsk, äggsås, potatis.
Lasagne.

DJIK

DALA-JÄRNA IK FOTBOLL
Tisdag 25/6 kl.19.00
Div. 4 Herrar
DJIK - Gustafs GOIF
Matchsponsor

PRORED
EKONOMIKONSULT

23/6 kl.11.00 F08/09 DJIK-IFK Ludvika
23/6 kl.17.00 P07 DJIK-Forssa BK
23/6 kl.19.00 F06 DJIK-Malungs IF

VÄLKOMMEN

VAIK
föreningPÅ
för alla!
INfotboll-en
TILL OSS

FREDAG 1/6.

Följ oss på Facebook: Vansbro AIK Fotboll

Då står Fontana
i vår butik och
bjuder på olika
smakprov.
Välkommen önskar
Josefine med medarbetare

Varmt välkomna till IP

Ons: Kalops och potatis.
Vad huset förmår,
lite av
/stvarje.

10k

5k/st

Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
LÄSK
sön-tor kl. 11-22,
fre-lör kl. 11-01
Coop. 900 g. Jfr-pris 11:11/kg.
Coop. 1,5 liter. Välj mellan olika

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

179:- inkl. dryck
fredag 21 juni

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

4 FÖR

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

0281-109 55

100k
BROGRILLEN
Sågvägen 1 Tfn 0281-71354
Sommaröppet varje dag 11-22

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.

HUSETS BURGARE

Blanda ströbröd och grädde.
Låt svälla 10 min.
Lägg i färs, lök, ägg, salt och
peppar.
Rör till en jämn smet.
Forma smeten till jämna bullar.
Stek dem i smör-&rapsolja på
medelvärme 3-5 min.

sorter. Pant tillkommer.

Coop Änglamark. Ca 2,5 kg. Jfr-pris 10:-/kg.

Vansbrobladet

AFTER WORK

SMALA POMMES

GRILLKÖK & PIZZERIA
GRILLKOL/GRILLBRIKETTER

Följ oss på Facebook för ev ändringar

Tor: Fläskfilé med pepparsås och potatis
gratäng.
Rödtungafilé med remouladsås o
kokt potatis.
Fre: Ingen lunch.
Mån: Helstekt fläskytterfilé med rödvinsås, bea och stekt potatis.
Smörstekt fisk med gurkmajonäs
och kokt potatis.
Tis: Kyckling a la king med ris.
Isterband med dillstuvad potatis
och rödbetor.
Ons: Grönpepparbiff med gräddsås,
lingonsylt och potatismos.
Gratinerad fisk med räkor, 		
sparris och pommes duchesse.

500 g köttfärs
½ dl ströbröd
1 dl mjölk
Färsk Standardmjölk
2 msk finhackad lök
1 ägg
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
2 msk Arla Köket® Smör-&
rapsolja

Husmanskost - Buffé

Tor: Pannbiff med löksås.
Rödspätta med remouladsås.
Fre:		STÄNGT.
Mån: Falukorv med stekt potatis och
stekt ägg.
Kycklinggryta med ris.
Tis: Raggmunk med stekt fläsk.
Strömming med potatismos.
Ons:		Schnitzel med beasås.
		Lax med vitvinsås

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

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

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

Tor: Somrig kycklingsallad med curry,
pasta, picklad rödlök och
krutonger.
Raggmunk m stekt fläsk.
Fre: Midsommar-STÄNGT.
Mån:		Fiskgratäng.
		Viltskavsgryta, pressad potatis och
		lingon.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Kycklingfilé, dragonsås och bulgur.
Ons:		Panerad fisk, kokt potatis och
		skagenröra.
		Piccata med ris och tomatsås.

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

Storbygget mellan Vansbro och Äppelbo

Sommartider på Vansbro
simhall och gym

Varmt välkommen till

Kommunfullmäktiges
sammanträde
Måndagen den 24 juni klockan 18.00 i Pelarsalen, Medborgarhuset i Vansbro.
Bland annat behandlas följande ärenden:
• Antagande av detaljplan för Bäckaskog
• Investering i Bäckaskogs äldreboende
för renovering, om- och nybyggnation
• Investering för fortsatt fiberutbyggnad i
Uppsälje och Tyna-Malmsta
• Taxa, prövning och tillsyn av alkohol och
tobak samt receptfria läkemedel
Fullständig föredragningslista finns på
vansbro.se, samt på vår anslagstavla och på
biblioteket.

Juni:
19: 06-20
20-22: Stängt. Glad midsommar!
23: 09-15
24: 12-20 (18.30-20 vuxensim)
25-26: 06-20
27: Stängt
28: 09-12 pensionärstid, 12-15 allmänheten.
OBS! Stänger klockan 15.00
29: 07-15
30: 09-15
Juli: Sommarstängt
Välkommen åter 5 augusti. Glad sommar
önskar vi på Vansbro simhall och gym!

Uwe Weigel

Bokning av våra hallar

Ordförande

Sök föreningsbidrag
Kom ihåg att ansöka om kommunala föreningsbidrag för år 2020. Gäller administrations- och
driftbidrag samt bidrag till kulturarrangemang.
Skicka ansökningarna till:
vansbro.kommun@vansbro.se eller
Vansbro kommun, Norra Allégatan 30,
786 31 Vansbro, senast den 31 augusti.
Blanketter och bidragsbestämmelser finns att
hämta på vår webbplats vansbro.se

Här byggs lagersystemet där alla varor ska läggas upp, varorna kommer att
förflyttas av robotar som därefter förs in
till plockborden där paketen iordningställs
för transport till kunder i hela Sverige och
även Norge och Finland. Till en början
kommer 45 000 artiklar att läggas upp,
kapacitet finns i lokalerna att fördubbla antalet artiklar om något år. Om det
krävs finns framtidsplaner redan nu för en
utbyggnad, vilket innebär att kapaciteten
kan fördubblas ännu en gång.

Kom ihåg att göra din bokningsförfrågan för
våra idrottshallar! Lokalerna bokas per termin
och anmälan för både hösten 2019 och våren
2020 ska lämnas in senast den 14 juli 2019.
Efter er bokningsbekräftelse är det upp
till varje förening att själv internt fördela
halltiderna.
Anmälningsformulär och blankett finns på
vansbro.se.
Frågor skickas till emma.sather@vansbro.se

Ändrade öppettider midsommar
Kommunkontorets växel och reception stänger klockan 12.00 torsdagen den 20 juni.
Besök till kommunkontorets handläggare efter denna tid bokas i förväg.
Midsommarafton, den 21 juni, har vi stängt.
Vi önskar en trevlig midsommarhelg!
Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

Det är verkligen imponerande detta bygge
som antagligen är det största som någonsin gjorts i Vansbro kommun. Vi fick förmånen att komma in och se allt som pågår
på insidan. Vår guide var Stefan Lyko som
varit med om detta bygge ända sedan första ritningarna togs fram.

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

Denna bild säger inte så mycket om storleken, vi stod uppe på övre plan och jag
kan lova, lastbilar och människor såg ut
som små leksaksfigurer.
Den totala golvytan är 13 000 m², som
jämförelse är en hockeyrink 1800 m² det
vill säga, 7 hockeyplaner skulle få plats.
Byggnationen skapar en hel del arbete åt
både våra egna företag och våra grannkommuners företag. Det är ca 25 olika
företag involverade så här långt.
Stefan hoppas nu att en cykelväg ska kunna byggas från Vansbro och att inte fartbegränsningar av E16 ska minska trafiken
förbi de nya lokalerna.

På övre plan byggs det kontorsplatser och
personalutrymmen på ca 2000m² för alla
anställda.
Under dessa kommer den nya butiken på
500m² att byggas.
Allt detta hoppas Stefan ska vara klart till
första kvartalet 2020.

Text o Bild NG

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

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

fastighetsbyran.se

Torsdag 20 juni

kl 14.00 Legoland Andakt, Annacari Jons.
kl 14.00 Bäckaskog Andakt, Båt Lena,
Elisabeth Westling och konfirmander.

Fredag 21 juni Midsommarafton

kl 12.00 Nås Kyrka Midsommarkonsert med
Anders Emilsson och
”Musik i ladan-ensemblen”, Torbjörn Axelson.

Vansbro | Vansbro
Träkol 3
Utgångspris 875 000 kr
Rum 6 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 190 kvm + 6 kvm Tomt 1 126 kvm
Energiklass E
Visas Sön 23/6 12.00-12.45
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Lördag 22 juni Midsommardagen

kl.11.00 Bergheden Gudstjänst, Båt Lena.
kl. 15.00 Strandvägen 16, Dala-Järna Friluftsgudstjänst hos Ulla och Bosse, Båt Lena.

Söndag 23 juni
kl. 11.00 Nås kyrka Gudstjänst, Båt Lena.

Sommaraktiviteter
Fastighetsbyrån

Under vecka 32 kommer vi att erbjuda sommaraktiviteter
under fyra dagar. Mer info hittar ni i församlingsbladet,
eller Matilda Olsson, 072 247 22 97

0241-520 10

Utsikten

Kaffe och samvaro

sommaruppehåll.
GÖR SOM ANDRA

SKOGSÄGARE
Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner

Värdering
Ekonomi
Juridik

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

Minnesgåva till:

Vansbro

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

BG: 5385-8742

11-kaffe

i Järna församlingshem, sista gången torsdag 20/6 före
sommaruppehållet.

Promenadträff
Sommaruppehåll.

Välkommen till gudstjänst!

PRO Äppelbo

Korvgrillning vid
Igeltjärn

Onsdagen den 26 juni kl.13.00
Vi hälsar alla välkomna till en trevlig
stund i vacker miljö.

Välkomna!

Jan Allan föddes den 7 november 1934 i Falun. Han började som
trumpetare i Carl-Henrik Norins orkester 1955, och spelade ofta
på Nalen. Han har också spelat med bland andra Lars Gullin,
Arne Domnérus, Jan Johansson, Georg Riedel och Bengt Hallberg. Med de två sistnämnda bildade han senare en trio under
namnet Trio con Tromba. Jan Allan är känd för att spela mycket
melodiskt, och hade under en period en speciell lite väsande ton.
Han var under en period också samtidigt fysiker, och disputerade
i partikelfysik vid Stockholms universitet 1976.
Priser & utmärkelser:
•
1970 – Gyllene skivan för albumet Jan Allan -70
•
1970 – Grammis för albumet Jan Allan -70 i kategorin 		
”Årets jazzproduktion”
•
2000 – Lars Gullin-priset
•
2004 – Jan Johansson-stipendiet
•
2011 – Monica Zetterlund-stipendiet
•
2015 – Litteris et Artibus
(Wikipedia)

När det är dags för fjärde året av Jazz i Ladan i Skifsladan i Uppsälje på måndag är Jan Allan celeber gäst. Han spelar med det
unga bandet Mikael Emilsson tenorsax, Oskar Lindström piano,
Samuel Löfdahl bas och Oscar Johansson Werre trummor.
Det blir ett spännande möte mellan ungt och gammalt, modern
jazz och gamla klassiker mm. Och Jan kommer säkert
ha en2019-06-12
hel 22L01
https://h24-original.s3.amazonaws.com/232097/27878261-F….jpg?name=Jan_Allan-_foto_Sune_Andersson_
jazzbilder-se.jpg
Sida 1 av 1
del minnen att dela med sig av!

Frälsningsarmén
Ons19/6 19.00
		
Tor 20/6		

Välkommen!

VECKANS RADANNONSER

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

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Köpes: Söker mindre plastbåt,
3-4 meter. Ev. med motor

Myrbackakyrkan

073-816 97 85, Lars

Sönd 30/6 13.30 Sångstund Solgärdet.

Säljes: Gjutjärns-pannmur 85L,
800:-. Huv till Amazon, Pris:bud

Välkomna till Kämpudden under
veckorna 25-32!
Vi önskar Er Alla en skön sommar!

070-321 08 11

Radannonsera

Välkomna!

Taborförsamlingen
Kapellgatan 5 Vansbro

Fr 21/6 Från 15.00 Öppen fäbodvall,
				
Risberget.
Lö 22/6 16.00 Musik i sommartid
			
i Rutån av Ove Aronsson
			
m.fl.
Må 24/6 17.00 Arbetskväll Rutån.		
Ti 25/5 17.00 Lägerinvigning Rutån.
Välkomna!
sön 23/6 16.00
		
		
		
		
		
må 24/6 19.00
		
tis 25/6 19.00

KÄMPUDDEN
Säsongstart-Sommargudstjänst
med sång och musik av Maud
Berglund och sångare.
Andakt Per-Olov Larsson
Hoppborg för barnen efter
samlingen, servering.
Idrottskväll med bl.a Volleybollturnering.
Rastplats, samtal bön och fika.

20kr/raden!

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

till alla som hedrat minnet
av vår älskade

Odd Weigel
i samband med hans bortgång
och begravning med omtanke,
närvaro, blommor och gåvor
till olika fonder.

VARMT VÄLKOMNA!

Ni når oss dygnet runt på tel

0281-20990

Barbro Roddar

Ann-Marie
Bernhardsson

har stilla insomnat

* 11 oktober 1936
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Vansbro den 9 juni 2019
BENGT
Monica och Åke
Andreas och Elsa
Christopher
Samantha och Magnus
Lena
Jennifer
Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

Du var så god, Du var så glad
Du lämnar bara vackra minnen
Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad
Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid tänkt
Tack för våra lyckliga år
tillsammans.
Mor lilla Mor
vem är väl som Du?

Vårt varma tack

Vår kära

Min älskade sambo
Vår älskade Mamma
Svärmor, Mormor
och Syster

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Vansbro kyrka onsdag
den 26 juni kl. 13.00.
Akten avslutas i kyrkan.
Valfri klädsel.
info@dalkullornas.se
tel. 0281-20990

* 2 december 1927
† 7 juni 2019

Lars och Margareta
Marit, Emil, Amanda
med familjer
Anders och Agneta
Linnéa, Louise, Julia
med familjer
Katarina och Patrik
Clara, Malte
Övrig släkt och vänner
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
På livets svindlande
stigar och stormiga hav
Du var en kämpe i alla dina dar
Tack kära mamma
för all kärlek, glädje
och omtanke vi fått
Du fattas oss!
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Dala-Järna kyrka lördag
den 6 juli kl.13.00.
Efter akten inbjudes till minnesstund i församlingshemmet.
Svar om deltagande lämnas
senast den 1 juli till
info@dalkullornas.se
eller 0281 - 20990
Valfri klädsel! Välkomna!
Tänk gärna på Rädda Barnen
Bg: 902-0033
Ett varmt tack till Hemtjänsten
Gamla Herrgården
och Falu Hemsjukvård
för ett fantastiskt engagemang
och fin omvårdnad!

Lars-Henrik
Gezelius
* 25 januari 1944
har idag stilla insomnat
Dala-Järna den 7 juni 2019
Anders och Marie
Övrig släkt och vänner
Du somnade stilla
när färden var slut
Från allt vad Du lidit
Du nu vilar ut
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Järna kyrka
fredagen den 5 juli 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 juli

Vår käre

Tore Eneroth
* 13 december 1933
har idag stilla insomnat
Äppelbo den 26 maj 2019
Omar, Jessica, Nina
Ann Katrin och Johnnie

UWE och ANNA

Ljuvt är att vila
när krafterna domna
Skönt i den eviga vilan
få somna

Dala-Järna

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Äppelbo kyrka
torsdagen den 27 juni
i kretsen av de närmaste.

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

www.brandser.se

Dags att läsa av vattenmätaren!
Sals satsar inför framtiden och söker nu personal.
Vi har senaste året investerat i nytt måleri, ny skärlaser
samt ny kantpressmaskin mm.
Nu behöver vi bli en person ytterligare. Vi behöver främst en
person som kan hjälpa oss i måleriet, men som även är öppen för
andra uppgifter. Det viktigaste är att du har rätta viljan och inställningen att utvecklas med oss. Tvåskift förekommer.
Låter detta intressant? Ring Tomas Bäck (produktionschef)
0281-48 19 92 tomas.back@sals.se eller Lars-Olov Liss (VD)
0281-48 19 91 lars-olov.liss@sals.se snarast, dock senast 28/6.

ra
rolle
Kont läser
u
att d ttenv
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ren
mäta

Avläsningskort och informationsbrev
De flesta hushåll med kommunalt vatten eller avlopp har en vattenmätare installerad. Vattenmätaren
mäter hur mycket vatten som förbrukas och hur
mycket som ska betalas i rörliga avgifter.
I samband med juni-fakturan skickade vi ett informationsbrev och självavläsningskort till alla er med
vattenmätare. På självavläsningskortet fyller du i din
mätarställning och skickar in enligt instruktionerna
på kortet.
Saknar du självavläsningkort - kontakta oss!

020–200 210

dalavattenavfall.se
En bättre miljö idag och
för kommande generationer.

Välkommen med din ansökan!

GLAD MIDSOMMAR önskar vi på Gubbgårdens slakteri
Vecka 25 har vi öppet endast på torsdag

Grillväder hela helgen! Fyll upp kyl o frys!

Öppet
Dala-Järna butiken

Välkommen!
Torsd - fred kl.12-17
hälsar
Anders med personal Vansbro butiken
Tfn 070 6909422 Tfn 0281 20408

Flygfältsvägen 22 780 51 Dala-Järna

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

TE RÖJ & PLÅT AB • Tel: 076-277 41 15 • E-mail: tomas@teroj.se

Foto NG

Vi har öppet HELA sommaren!
Öppet för medlemmar: Alla dagar 05.00-23.00

Kom och träna med oss under Vansbrosimningen!

Vi kör gratis utomhuspass på Udden, öppna för alla:
Fredag
Lördag
Lördag
Söndag

5/7
6/7
6/7
7/7

16.30
09.30
10.15
10.15

-

Tabata 45 minuter
Barngympa 30 minuter
Hiit 45 minuter
Profit 45 minuter
Vi håller
i vissa uppvärmningar
under Vansbrosimningen,
håll utkik efter oss!

Så slipper du fluglarver i sopkärlet!
arSomm
tips!

Sommartid lägger flugor gärna sina ägg i fuktigt matavfall.
Är det varmt ute, dröjer det inte länge innan äggen blir till
krälande larver. Larverna är helt ofarliga, men upplevs av
många som mycket otrevliga. Som fastighetsägare ansvarar
du själv för skötseln av dina avfallskärl och det finns en hel
del du kan göra för att slippa få larver i dem.
• Håll matavfallet och påsen torra - låt blött matavfall rinna
av i diskhon och varva matavfallet med använt hushållpapper
• Rulla ihop påsen noga - en ordentligt stängd påse hindrar
flugorna från att ta sig in och lägga ägg bland matresterna
• Tvätta kärlen - gärna efter varje tömning, en blandning av
vatten och ättika fungerar bra
• Placera kärlen i skugga - flugorna trivs bäst i värme
För fler tips och råd besök dalavattenavfall.se/sommartips

020–200 210
lokstalletgym.se • facebook.com/lokstalletgym  0281-712 00

dalavattenavfall.se

En bättre miljö idag
och för kommande generationer.

VÄLKOMMEN PÅ FUNKTIONÄRSDAG!
Funktionärssim och kick off

ONSDAG 3 JULI
16.30 Funktionärssim
19.00 Kick off med buffé och kröning av kranskulla- och mas
Anmäl ditt deltagande i kick offen till info@vansbrosimningen.se eller 0281
106 22 senast torsdag 27 juli. Anmälningslänk till funktionärssimningen finns
på vansbrosimningen.se/funktionar
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Malung | Installationsgruppen | Källvägen 15 | Tel:eklundsvvs.se
0280-130 75
FIXAR ALLA TILLSTÅND • FASTA PRISER

MIDSOMMAR!

POTATISSKALARE, eldriven 399:➤ GRILLAR, olika modeller, kol, gasol eller el
➤ BT- HÖGTALARE, även med Karaoke
➤ TERMACELL, myggskydd och tillbehör
➤ VÄRMEFLÄKTAR och AC-ANLÄGGNINGAR
➤

Vi håller stängt midsommarafton och midsommardagen!
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Hos oss kommer du få möjligheten att utveckla dina kunskaper tillsammans med dina kollegor för
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att driva affären framåt.

Öppet hela sommaren: Mån-fred 9-18, lördag 10-14

Trevlig midsommar!

önskar
lene
Sten, Le, Carina, Maria, Anders och He

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

GRATIS RÅDGIVNING
VI FIXAR ALLA TILLSTÅND • FASTA PRISER

Grundläggande krav för tjänsterna:
- B-körkort
Skolvägen
6 MORA
• 0250-53
08 80
- Relevanta behörigheter
och
certifieringar
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Vi hoppas att du vill bli bli en del av vårt glada gäng på Installationsgruppen och ansöker till oss.
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Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar
därför
ansökan
så snart som möjligt.
| v. din
För att ansöka eller mer frågor om tjänsten, maila ditt personliga brev och CV till:
jonas.lundberg@installationsgruppen.com
Du kan också besöka vår hemsida och våra sociala medier för att läsa mer.

Välkommen till Installationsgruppen, vi ser framemot din ansökan!

Välkomna till
Midsommarfirande på Lisskvarngården
Midsommardagen kl.14.00
Majstångsresning, lekar, Nåsspelmännen
Underhållning med Heidi Baier
Kaffe - Läsk - Varmkorv

Nås Hembygdsförening

50 år med kameran i Palestina;
Nåspojkar satte spår i fotokonstens historia
Utställning av Hol Lars (Lewis) Larsson
och Gästgifvar Eric Matsons unika bilder.
Plats: Bygdegården Nås. Fri entré.
Öppettider
Vernissage Onsdag 26.6 kl 14.00
Onsdag 26/6 kl 14.00-17.00
Torsdag 27/6 kl 14.00-17.00
Fredag 28/6 kl 16.00-19.00

Lördag 29/6 kl 12.00-15.00
Söndag 30/6 kl 12.00-15.00
Måndag 1/7 kl 16.00-19.00
Tisdag 2/7 kl 13.00-16.00

Midsommarafton

21 juni traditionellt midsommarfirande
Parken öppnar kl.14.00

Foto Pär Grönlund

Majstångsresning med Nås spelmanslag kl.15.00
Tombola, chokladlotteri, servering, grill.

Byakampen

Ställ upp på en 5-kamp med 5 mannalag!

Entré 40kr, sockenklädda gratis. Barn upp till 15 år gratis.

Vi klär majstången torsdag 20/6 kl.18.00
Ta med blommor!

Drive-in-bingo Storänget Nås
Alla söndagar kl 15.00, 23 juni-22 september
Uppehåll 30 juni för Ingmarsspelen

STORBINGO 23 juni, 28 juli, 25 augusti och 22 sept.

med dubbla vinster på bongarna och 10,000,- på freeplay!
Kassan öppnar 14.00.
Servering finns. Ta med eget underlägg.
Betalning: kontanter!

Välkomna

