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

ÅRG. 66 NR. 28 Vecka 30							

SKYDDA DIN
FASTIGHET MED
ETT ÅSKSKYDD

ONSDAG 24 JULI 2019

Passa på
Att FYNDA

Vi hjälper Dig att installera
ett åskskydd för el & tele.
Du kan även utnyttja
ROT-avdrag på arbetskostnaden.

Micro 1 190 kr

Ring 073-032 23 33 för mer info.

Vi har öppet månd-lörd
hela Sommaren!

50 %
rabatt
Välkommen!

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?
070-672 07 63

Uthyrning av verktyg
och maskiner inom
bygg och betong.

Kontakta Madde
Tfn. 0731 50 18 18
Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

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

Vansbro | Nås
Närsjövägen 48

Torsdag 25 juli

Utgångspris 790 000 kr
Rum 5 rum, varav 4 sovrum
Boarea 128 kvm Tomt 3 374 kvm
Visning Kontakta oss för visning
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Fastighetsbyrån 0241-520 10

SILLKVÄLL

På hembygdsgården i Grånäs
Fredagen den 26 juli kl.18.00
Vi serverar glödstekt sill, tunnbröd, potatis och
enbärsdricka. Kaffe och kaka.
Musikunderhållning av Ole Johannesson, Bjursås

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

STOPP I AVLOPP
- Högtrycksspolning
- Rörinspektion
NYTTJA
ROT- Stamspolning AVDRAGET!

-LIGT VÄLKOMNA!

Vi vill även rikta ett stort TACK till alla ni som arbetade
och hjälpte till under midsommarfirandet, och till alla
besökare som samarbetade så fint med alla anordningar.

kl 14.00 Solgärdet Andakt, Torbjörn Axelson.
kl 19.00 Järna kyrka Musik i sommarkväll
”Dragspelsmusik för själ och hjärta”
Lars Arvidsson från Borensberg bjuder på
Härliga dragspelsduetter tillsammans med
dottern Åsa. Musik av bla av A.Valter, 		
C.Jularbo, E.Taube och G.Verdi.

0281-71733

TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

Söndag 28 juli

kl 11.00 Nås kyrka Gudstjänst med nattvard,
Torbjörn Axelson.
kl 16.00 Holberget i Äppelbo, Fäbodgudstjänst,
Tomas Brynils.

Torsdag 1 juli

kl 14.00 Legoland Andakt, Annacari Jons.
kl 19.00 Järna kyrka Musik i sommarkväll
Sommartoner med Västerdala storband
Robert van Aarem, präst.

Välkommen till gudstjänst!

Järna hembygdsförening

MORA • 070-383 39 93
mkspolteknik.se

KRÄFTFISKE

Är tillåtet den 9-10-11 aug. från kl. 17.00
i följande vatten:

www.hja.se

Vanån, Skamsbäcken samt älven till Nås sockenrå.
Vanligt fiskekort för Järna sockenbor, fritt antal burar.

Järna Fiskevårdsområdesförening

Hjärtligt välkommen till Järna Frisör
Myrbacka 83, Dala-Järna (mittemot Hemköp)
Tel. 072-908 82 29
Öppettider:
Måndag - fredag 10.00-18.00
Tidsbokning och Drop-In!
Lördag 10.00-15.00
Boka på:
Järna Frisör

Rör • Bygg
Murning
Tel. 070-678 73 87

MUSIK I
RUINEN

Restauranger
i Vansbro kommun

LINDESNÄS 3/8 kl 14–18
Entré 200 kr
Arrangör: Hembygdsföreningen
Lindesnäs Gemenskap

MUSIK I RUINEN

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

www.lindesnashembygdsforening.se

JAM PÅ
LOGPUBEN

LINDESNÄS 3/8
kl 21–01
Medlemskort i Hembygdsföreningen Lindesnäs
Gemenskap gäller som inträde. Eller 100 kr.

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00

Lunch serveras med
vad huset förmår

Tor: Ceasarsallad.
Pasta carbonara.
Fre: Fläskfilé med rödvinsås, bea och
stekt potatis eller pommes.
Rödtungafilé med remauladsås och
kokt potatis.
Mån: Grillad fläsknoisette med cognacsås
och stekt potatis el. pommes.
Stekfisk med kallsås och kokt pot.
Tis: Kåldolmar med gräddsås, lingonsylt
och kokt potatis.
Viltskavsgryta med ris.
Ons: Tacobuffé.

VÄLKOMNA!.

AFTER WORK

Tor: Raggmunk med stekt fläsk och
lingon.
Potatis och purjolökssoppa.
Päronkaka med grädde.
Fre: Skivad högrev med dillsås och
potatis.
Het räkpasta.

BERKAS byter namn och

telefonnummer.
Nytt nummer är 073 262 02 20

nterrabatt

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.

20XX

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

20968
7Tfn.
0000281
kr
www.muntersbygg.se

på utvalda
värmepumpar.*

anders.strandberg@muntersbygg.se

BYGG-TEKNIK

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

-Full Speed Custom AB kommer fortsätta med cyklar,
däck och mopeder mm.
-Vi gör även service och reparationer på det mesta
med en drivlina, även veteranfordon.
-Behöver ni delar till era fordon är det bara att komma
in så beställer vi hem.
-Här fins även tväthall för gör det själv eller så
erbjuder vi tvätt.
-Funderar ni på att sälja ett fordon är det bara att höra
av sig då vi även har fordonsförmedling.
Följ oss gärna på facebook,

Full Speed Custom AB.

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

Tor: Lasagne.
Raggmunk m stekt fläsk.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås,
		stekt potatis el pommes.
Hemgjorda hamburgare.
Mån: Fiskgratäng.
Viltskavsgryta.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Pasta med kycklingsås.
Ons: Nötstek med gräddsås och gele.
Panerad fisk med tatarsås.

FILÉ OSCAR

119:- inkl. dryck

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

fredag 26 juli

Husmanskost - Buffé

Norra Allégatan 23

0281-109 55

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

BROGRILLEN
GRILLKÖK & PIZZERIA

Öppet Alla dagar 11.00-21.00.

Lunchbuffé Tisdag-Fredag 11.00-14.00

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

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

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

Välkomna in!

Klipp ur och spar annonsen!

– Försäljning
– Installation
– Service av

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

076-277 41 15, teroj.se

Hulåns Ordenshus
Tisdag 30 juli

Junisdag kl.11-16

Hoppborg, grillat, pop-corn mm.

Välkomna! Dalarnas Junisdistr. Junis i Hulån

Skålö Jvf inbjuder till höstmöte

Datum: 9 augusti kl. 19.00
Plats: Skålö Bystuga
Extra diskussionsämne:
Stora Enso har höjt sina arrendepriser med 65%
Välkommen! Styrelsen

VECKANS RADANNONSER
Äppelbo vid Tempo
Onsdag 24/7 kl.16-16.30
Onsdag 31/7 kl.16-16.30

Nås vid Tempo

Fredag 26/7 kl.16-16.30
Tisdag 30/7 kl. 16-16.30

!
NYHET
Hallonlådor
Blåbärslådor

Vi har även hjortronsylt
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Butik 8 hela so
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Vansbro vid ICA
Onsdag 24/7 kl.17-18
Måndag 29/7 kl.10-12
Onsdag 31/7 kl.17-18

Björbo vid Tempo

Säljes i

15-liters lådor
Ring gärna för din
beställning

Torsdag 25/7 kl.16-16.30
Söndag 28/7 kl.14-14.30

Dala-Järna vid Hemköp
Fredag 26/7 kl.17-18

Peter 076-212 15 88 Tisdag 30/7 kl.17-18

SÅGENDAGEN 3 augusti
Familjedag kl. 10-15

Se vår Facebooksida:

Sågens bystuga

SLÅTTERDAG VID LISSKVARNGÅRDEN
Söndagen 28 juli kl. 12.00

En önskan att sluta dricka!
Välkommen

Anonyma
Alkoholister
Möten Tisdagar kl 19.00
Församlingshemmet
Dala-Järna

Vansbrobladet

Järna-Nytt

Blomstervandring med Bengt Ehnström.
Slåtter med hästar, lieslåtter, hässjning.
Demonstration av gamla hantverk.
Servering av sill, potatis och tunnbröd,
kaffe med bröd efter kl. 13.00.
Välkomna !
Nås Hembygdsförening & Vansbro Naturskyddsförening

Loppis: Kvarnåker,

Trollbröllopet är ett av Sveriges äldsta byg-

despel. Sedan 1935 spelas det återkommande på naturscenen i Lämåsens naturreservat vid Busjöns södra
strand i Äppelbo.
Trollbröllopet skrevs av den lokale författaren Herbert
Grönfall år 1932 och handlar om hur Äppelbo fick sin
brudkrona, som återfinns i Äppelbo kyrka. Enligt den
lokala sägnen blev en fäbodkulla på 1600-talet klädd
till brud av skogens troll för att vigas med ett av trollen. Dock lyckades hon räddas från att bli bergtagen
och hade då guldkronan kvar på sitt huvud. Efter denna händelse ska fäboden ha fått namnet Brudskogen.
Från år 1935 spelades Trollbröllopet vid återkommande tillfällen, dock inte varje år. Kring år 1970 tog den
spelaktive Åke Gyllenvåg initiativet till att efter några års speluppehåll göra en omarbetning av spelet i
nära samarbete med spelets upphovsman Grönfall
och medverkande från tidigare år. Sedan år 1971 har
den moderniserade versionen av spelet med inspelad
musik, nya ljudeffekter och restaurerade sidobyggnader uppförts vid mitten av augusti varje år av Äppelbo
Teateramatörer i samarbete med Äppelbo Hembygdsförening. Som mest sågs spelet vid tidigt 1980-tal av
uppåt 2000 personer per dag, numera omkring 3000
åskådare per säsong.
Text från Vikipedia Bild NG

Djupbäcksvägen 18,
den 29-31 juli kl.9-18
TACK: för uppvaktningen på min
födelsedag. Margit Berg

Säljes: Elelement beg i bra skick,
400V

Tfn 070-538 76 10

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
För endast 20kr/raden!

EXPEDITIONSTID
Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00
Telefon: 0281-719 88
E-post: annons@vansbrobladet.se
Hemsida: vansbrobladet.se

Vi tar emot erat
annonsmaterial senast

FREDAGAR KL. 12.00

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.

vbtryckeri.se
Din trycksaksleverantör online!

Det är allt skönt med sommar, gäller bara att hinna med allt man vill

Nås socken ligger i Dalarna, ingår sedan 1971 i Vansbro kommun och motsvarar
från 2016 Nås distrikt.
Socknens areal är 529,80 kvadratkilometer, varav 488,10 land. År 2000 fanns här
1 852 invånare. Tätorten och kyrkbyn Nås med sockenkyrkan Nås kyrka ligger i
socknen.

På flygfältet i Järna var det nästan flygfeststämning, mycket folk och full action

Socknen fram till 1500-talet
Några boplatser lösfynd från stenåldern och gravar från fångstkulturen är funna.
Från den tidiga järnåldern finns talrika slaggförekomster från enkla ugnar.
Den tidiga medeltiden visar tecken på en ganska omfattande verksamhet i socknen,
bland annat det faktum att en stenkyrka byggdes här under tidigt 1200-tal, förmodligen sent 1100-tal. Den äldsta kyrkan ska, enligt den muntliga traditionen, ha
föregåtts av ett eller flera enkla träkapell eller gårdskapell, i sin tur föregångna av
en hednahelgedom, förlagd till Asphagen eller Torsänget i närheten av den nuvarande kyrkans plats. Traditionen låter påbjuda att Nås kyrka var en av tre ursprungliga
i hela Dalarna, de övriga var Ål och Torsång, och att härifrån ska mission ha utgått
till hela övriga Västerdalarna och Västerbergslagen utförd av munkar bosatta i Nås.

Parvellöpet lockade
mycket folk

sslehamn
En havsvik i Gri

Socknen från mitten av 1500-talet till nutid
Nås socken omfattade i mitten av 1500-talet stora områden av ödemarkskaraktär,
där det också fanns skogssamer (vilka fanns kvar utövande sin ursprungliga näring
fram till 1870-talet).
På 1500-talet växte en ny näring fram för bönderna i Nås, nämligen försäljning och
forsling av ved till först Öster Silvbergs gruva, senare till Falu koppargruva under
det för ändamålet grundade ”Fahlu Vedkompagni”.
Från slutet av 1500-talet påverkades Nås också av en statlig styrd invandring av
finnar till ödemarker, till det som denna socken kom att bli Nås finnmark i södra Nås
socken.
Den ökande järnbruksnäringen och ökande befolkningen medförde att Säfsnäs
socken bröt sig ur 1798. Det utbrutna området där också delar av Nås Finnmark
ligger kallades tidigare för Yttre Gäldet.
1795 byggdes en ny kyrka på ungefär samma plats som den tidigare, från vilken en
del inventarier bevarades.
I Lindesnäs, tidigare kallat Sunnanbäck, hade en spiksmedja anlagts under mitten
av 1700-talet. Härur utvecklade sig med tiden ett av landets största järnbruk, Lindesnäs Bruk. Under cirka 130 år bedrevs här järnbruk i olika former, innan det hela
flyttades till Storhyttan i Stora Tuna, vilket sedermera blev Domnarvets Jernverk i
Borlänge.
Under Lindesnäs Bruks glansdagar bodde drygt 3300 invånare i Nås socken. Bruket
krävde träkol, varför kolning blev en viktig syssla för många. Ur detta utvecklade
sig skogsbruket, som sysselsatte åtskilliga skogsarbetare ända fram till 1980-talet.

Bingsjöstämman 2019

Komidsommar i Dala-Floda

Även jordbruket var omfattande och sysselsatte hundratals människor. Enbart Bergslaget (STORA) hade fyra stora jordbruk i Nås. De var Borgs Gård, Svedens Gård,
Änge Gård och Lindesnäs. Även dessa avvecklades under 1960- och 1970-talen och
Texten är hämtad från Vikipedia
såldes till andra intressenter.

KÄMPUDDEN

Vår Kära

Berit Hellberg
*21 februari 1935
har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad
Vansbro den
18 juli 2019
BARNEN
med familjer
Släkt och vänner
Räkna de lyckliga
stunderna blott och glöm
dem som sorger dig ge.
Göm alla soliga minnen
du fått och allt ska
sig ljusare te.
Himlen kan vara ibland så
tung och grå men då ska du
bara tänka tyst som så.
Räkna de lyckliga
stunderna blott och låt
dem i hjärtat bestå.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vansbro kyrka
den 2 augusti i kretsen
av de närmaste.

Lennart
Forsegård
* 12 mars 1935
har somnat in.
Klocken o.
Dala-Järna den 12 juli 2019
Birgit Österberg
Olof Isaksson
Övriga trossyskon
I Herrens händer,
där får jag vila
där är jag trygg.
Det kanske stormar
runt omkring mig,
men i Herrens händer,
där är jag trygg.
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Källartorpskyrkan
torsdag den 1 augusti kl. 11.00.
Efter gudstjänsten inbjudes till
minnesstund i Källartorpskyrkan.
O.s.a senast den 26/7 till
Dalkullornas 0281-20990
info@dalkullornas.se

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

Ilbäcks Sigrid
Nilsson

Min älskade Maka
Vår Mamma, Svärmor
och Mormor

Finn
Lena Dölhed
* 4 oktober 1956
har idag hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad
Yttermalung
den 14 juli 2019
JOHNNY
Åsa
Helena och Tony
Frida, Felicia
Jenny och Niclas
Axel
Övrig släkt och vänner
Du går ifrån oss
men är ej borta
I våra tankar
Du lever kvar
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Yttermalung kapell
fredagen den 2 augusti
kl. 10.00. Alla som önskar
närvara hälsas välkomna.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i Bygdegården.
Svar om deltagande till
Malung-Sälen Begr.byrå
tel. 0280-10555 eller
info@masbegravningsbyra.se
senast måndagen den 29 juli.
Tänk på Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Tänk gärna på
Skamheds minnesfond
Tfn.0281-10689
eller annan fond.

0281-20990

* 20 maj 1947
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Vansbro den 11 juli 2019
HARRIET
Angelica
Gabriella
Martina, Hampus, Elina
Hjördis och Leif med familj
Övrig släkt och vänner

Tom blir platsen
i hemmets vrå
Tung blir vägen
att ensam gå
Tack käre make
för de år som gått
Tack käre Far
för allt vi fått
Begravningen äger rum i
Äppelbo kapell torsdagen
den 1 augusti i kretsen av de
närmaste. Istället för blommor
tänk på Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.

ALLA VARMT VÄLKOMNA!
till KÄMPUDDEN

www.brandser.se

I samarbete med

Vårt Varma Tack

Solweig
Magnusson

Per-Erik och Ann-Kristin
med familj

Ni når oss dygnet runt på tel

Morgen
Samuelsson

till alla Er som hedrat minnet
av vår älskade

vid hennes bortgång.

www.brandser.se

Vår älskade

v.30
To 25/7 17.00-21.00 Öppen gård med Afternoontea, servering av nybakade scones med
tillbehör. Du kan spela beachvolley, fris
beegolf, bouel, ströva på området eller
bara vara.....
Fre 26/7 10.00-11.30 Sommarkoul för alla barn i
vuxens sällskap; gemenskap, lek och fika.
Lör 27/7 19.00 Sommarkväll med Britta
Hermansson, Tema: ”Öppna mig för din
kärlek” -om att beskära träd och lita på
Gud. Sång: Ellen Hermansson och
Olivia Ähdel
Sön 28/7 10.00 Gudstjänst med Britta
Hermansson, sång Björn Spett m.fl.
v.31
Må 29/7 19.00 Idrottskväll med bl.a Volleybollturnering.
Tis 30/7 19.00 Rastplats, samtal bön och fika med
Karin Larsson.
Tor 1/8 17.00-21.30 Öppen gård med Afternoontea, servering av nybakade scones med
tillbehör.

Dala-Järna

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

för allt deltagande vid
begravningen, de vackra
blommorna samt alla gåvor till
olika fonder. Det blev till ett
vackert minne för oss.
Ewa-Stina och Lisbeth
med familjer

Myrbackakyrkan
Sönd 28/7 14.30 Sångstund på
				
Bäckaskog Avd.1
Välkomna!

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 -

070-5598615

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

Allt inom golv
och vägg,
kakel och klinkers

Vi är ombud för:

Äppelbo

Tfn. 070 6790609

Trevlig sommar!
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 –

Äppelbo

Äppelbo

Tak & fasad
– allt inom målning –

Tak & fasad
– allt inom målning –

Äppelbo

Tak & fasad
– allt inom målning –

