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SKYDDA DIN
FASTIGHET MED
ETT ÅSKSKYDD
Vi hjälper Dig att installera
ett åskskydd för el & tele.
Du kan även utnyttja
ROT-avdrag på arbetskostnaden.

ONSDAG 7 AUGUSTI 2019

Nu börjar vi fylla på med

Höstens nyheter!
Kom in och inspireras
samtidigt som

Du fyndar på REA!

Mönstrad topp &
lång kjol i viskos.

Topp 249:Kjol 499:-

Micro 1 190 kr

Ring 073-032 23 33 för mer info.

Vi har öppet månd-lörd
hela Sommaren!

Mönstrad blommig topp,
även i beige.

199:-

9–10–11
augusti kl 19.30
på Lämåsen Äppelbo

Fäboddag

10 augusti kl 14:00
På hembygdsgården i Grånäs
•Försäljning av fäbodprodukter och kolbullar.
•Kaffe med dopp. •Pilkastning.
•Gå vår kluriga tipspromenad eller ta en
tur med häst och vagn.
•Titta in i smedjan och se smeden i arbete.
•Underhållning.

ETT BYGDESPEL
FÖR ALLA ÅLDRAR

– mystik, dramatik och romantik!
trollbrollopet.se

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

Stor LOPPIS
i Uppsälje bystuga

Lör 10/8 kl:10-15

Varmt Välkomna!

Kom och fynda av
flera säljare.

Välkomna!
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Vinterrabatt
Skördefest 21 september

Odlare, hantverkare etc
Vill ni vara med och sälja era produkter?Regeringen har sänkt ROT-avdraget.
Men bara lugn. Vi kompenserar dig med
Anmäl ert intresse senast 9/9
7 000 kr i rabatt, så att du kan njuta av
alla fördelar en ny IVT-värmepump ger.
till 070-254 38 99, 100kr /bord
Till exempel mer och billigare varmvatten.
Välkommen till oss för en fri offert
och sparkalkyl.

20XX

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

Järna hembygdsförening

Fantisera, bli inspirerad, hos...

på utvalda
värmepumpar.*

Dala-Järna, tfn 0281-21188

Semesteröppet

Under vecka 33 och 34 (12-24/8)
ÖPPET Måndag - fredag kl.16-18 lördag stängt

Skjutbanan i Rutån 2019
Trött efter semestern?
Skaffa dig mer ENERGI!

Else-Britt och Torsten Limnell
Oberoende Herbalifemedlemmar.

Tel. 0708-689 867

Dala-Järna Östra Jaktvårdsförening anordnar
bössvädring på skjutbanan i Rutån,
lördag den 10 augusti klockan 09:00.
Föreningen bjuder på kaffe och korv.
Därefter är skjutbanan öppen för träning:
tisdag 13/8, tisdag 20/8, lördag 24/8, tisdag 27/8,
tisdag 3/9, tisdag 10/9 samt tisdag 17/9.

0281-71733

TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

070-632 32 65

BYGG-TEKNIK

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

• Matjord/Fyllnadsjord.
• Gårdsgrus, Väggrus.
• Förstärkningsmtrl. & Makadam.
• Begagnad marksten, typ ”Epsilon”.

Fäbodvandring i Prästbuor
Söndagen 11 augusti

För 10:e året i rad besöker vi en av de vackra fäbodar
som vi finner i Floda s:n. Besöket sker tillsammans
med Gagnefs Naturskyddsförening.

– Försäljning
– Installation
– Service av

STOPP I AVLOPP
- Högtrycksspolning
- Rörinspektion
NYTTJA
ROT- Stamspolning AVDRAGET!
MORA • 070-383 39 93
mkspolteknik.se

Ledare: Bengt Ehnström.
Vi i Vansbro kommun samåker från Nås kyrka kl.9.00.

Tisdagar kl:18.00 och lördagar kl:09.00

Kontaktperson: Pelle Florell 0241- 61 590.

Varmt välkomna!!

Medtag eget fika, lämplig klädsel och sittunderlag.

Styrelsen

7 000 kr

Varmt välkomna.

Rör • Bygg
Murning
Tel. 070-678 73 87

Restauranger
i Vansbro kommun

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
Det stora sopäventyret

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

Häng med på en svängig familjemusikal med skräptema.
Lördag 10 augusti kl 15:00. Strandbackens folkpark,
Dala-Floda.
Föreställningen passar en 4-åring likväl en 9-åring.
Entrè 40:Folkparken öppnar kl 14:00 och håller även öppet efter
föreställningen med ﬁkaförsäljning, lotteri, chokladhjul,
bollkastning & en interaktiv utställning med skräptema.

STÄNGT

Måndag 5 augusti till
onsdag 14 augusti
Välkommen åter

Det stora sopäventyret presenteras av Folkets Hus och
Parker i samarbete med Geiger Fischer Productions och
Stiftelsen Håll Sverige Rent.

Mer info på
www.strandbackensfolkpark.se

Lunch-kocken har
semester vecka 33-35
Då serveras
Pizza, Kebab, Sallader,
Rödspätta, Schnitzel mm.

AFTER WORK

0281-109 55
Tor: Lasagne.
Raggmunk med stekt fläsk.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås,
stekt potatis el pommes.
Högrevsburgare.
Mån: Fiskgratäng.
Chili con carne med ris.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Pasta med kycklingsås.
Ons: Panerad fiskfilé med skagenröra
och citron.
Entrecôte med kryddsmör
och skysås.

PEPPARSTEK

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

Välkomna!

Tor: Raggmunk med stekfläsk &
lingonsylt.
Ceasarsallad.
Fre: Fläskfilé med rödvinsås, bea
och stekt potatis eller pommes.

189:-

Boka bord på tfn. 0281 10035

fredag 9 augusti

Husmanskost - Buffé

Norra Allégatan 23

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

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

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

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

Välkomna till årets

Fyrklövern
Vansbro

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

076-277 41 15, teroj.se

SURSTRÖMMINGSFEST

med underhållning
Torsdag den 15 augusti kl.13.00
på Kämpudden i Dala-Järna
Anmälan senast måndag 12 augusti till:
Alf-Arne Edlund Tel 070 683 16 68

OBS! Lördag 14 sept. kl.18.00 Opera ”Barberaren i Sevilla”
på Teatern i Medborgarhuset, Vansbro. GRATIS INTRÄDE!!

Med god och bra mat i magen
klarar man hela dagen.

Kräftfiske i Äppelbo

Äppelbobor och markägare kan provfiska kräftor under ett dygn,
16 augusti kl.17.00 - 17 augusti kl.17.00. Villkor för att få fiska är ett
årskort i FVOF som berättigar till 8 burar vilka ska vara väl
märkta med namn på ägaren. Vi får fiska kräftor som överstiger ett
minimimått på 9 cm. Vi vill att ni rapportera fångsten via sms till
Bo Enström 0705858627 alt. Lars Johansson 0703580096.
Allt vatten i Äppelbo FVOF är tillåtna för provfiske.
På Tempo i Äppelbo kan du köpa årskort/fiskekort.
Styrelsen för Äppelbo Fiskevårdsområdesförening (FVOF)

Äppelbo vid Tempo
Onsdag 7/8 kl.16-16.30
Onsdag 14/8 kl.16-16.30

Nås vid Tempo

Fredag 9/8 kl.16-16.30
Tisdag 13/8 kl. 16-16.30

Fritidscheck 2019
Alla barn/ungdomar i åldrarna 0-18 år och som är bosatta i Vansbro kommun kommer under
vecka 34 att få sin fritidscheck á 500 kronor.
Obs! Nytt för i år är att fritidscheckarna kommer delas ut via förskolor och skolor.
Till de barn/ungdomar som inte finns inskrivna i kommunens förskolor/skolor skickas
fritidschecken hem per post. Nya föreningar som vill delta i satsningen kan höra av sig till
Mia Johansson, via mail: mia.johansson@vansbro.se eller per telefon: 0281-750 16.
Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

Kolbulledag i Äppelbo
www.hja.se

Brudskogens fäbod, Knutesvallen
Söndag 11 augusti kl.12-17
Rullstolsburna är välkomna
Info: 070-306 78 50 (kontanter)

Vansbro vid ICA
Onsdag 7/8 kl.17-18
Måndag 12/8 kl.10-12
Onsdag 14/8 kl.17-18

Säljes i

!
15-liters lådor
NYHET
Hallonlådor, Blåbärslådor, Ring gärna för din
beställning
Kantarellådor
Vi har även hjortronsylt

ppen
rön ö n!
e
l
l
o
s
re
en på
mma
Butik 8 hela so
10-1

Björbo vid Tempo
Torsdag 8/8 kl.16-16.30
Söndag 11/8 kl.14-14.30

Dala-Järna vid Hemköp

Fredag 9/8 kl.17-18
Peter 076-212 15 88 Tisdag 13/8 kl.17-18

Nu är det dags för slamtömning!
Under
v.36
Under v.35
v.11 -- v.12
Kommer vi att tömma dessa områden:
Kommer vi att tömma dessa områden:

Vansbro: Eldforsen, Kroktorp; Laxtjärn, Nybofjäll, Tretjärn, Vakern,
Örskogen, Sandbäcken, Sågen, Brindsjön

BACKA

Nås: Håvberget, Kölaråsen, Närsen

På uppdrag av
020-200 210

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo
070-672 07 63

Uthyrning av verktyg
och maskiner inom
bygg och betong.

Kontakta Madde
Tfn. 0731 50 18 18

Söndag 11 augusti

kl 14.00 Gudstjänst på Vansbro hembygdsgård,
Robert van Aarem.

Välkommen till gudstjänst!

Trivsamt belägen trea på 92 m2 med parkettgolv, rymlig klädkammare och stor balkong i söder mot
trevlig innergård i villaliknande hyreshus med hiss för dig som är lite äldre och önskar bo bekvämt och
centralt i Vansbro. Tvättmaskin och torktumlare i badrummet. Carport och vissa odlingsmöjligheter finns
på innergården. Tillträde 2019-10-01. Kontakta Göran tel. 070-5215469.

dalavattenavfall.se

Råsaftcentrifug
ELECTROLUX

995 kr

ESF2000 Ord. pris 1 399 kr

Vi finns i Dala Järna!

Färgbeskrivning logotyper Säljgården AB

Färger loggo EC (fyrfärg): blå = 100% cyan, 60% magenta • grön = 50% cyan, 100% gul, 40% svart.
Färger sigill EC (fyrfärg): blå ”S” = 50% cyan, 30% magenta • grön ”G”= 25% cyan, 50% gul, 20% svart
• ram = 100% cyan, 60% magenta.
Färger loggo PMS (färgblandning): blå = pms 293 C • grön = pms 576 C.
Färger sigill PMS (färgblandning): blå = pms 293 C 50% • grön = pms 576 C 50%.
Färger loggo grå:
Färger sigill grå:

- Revision

MIXER

svart = 100% • grå = 50%.
svart = 100% • grå = 50%.

- Skatterådgivning
ELECTROLUX
ESB7500
Ord. pris 1 395
kr - Årsredovisningar

PMS-loggor
(eps-loggorna
vektoriserade)
- Bokföring
- ärDeklarationer

- Bokslut
Robin Lindkvist
Auktoriserad revisor
070-324 94 26
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&
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www.anroli.se
facebook.com/anrolirevision
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Ryggåsstugan

Saljgard_gris_gra.eps
Saljgard_redov_gra.eps
Saljgard_skog_gra.eps
Saljgard_gris_gra.jpg
Saljgard_redov_gra.jpg
Saljgard_skog_gra.jpg

Allt i bröd
Tårtor
Smörgåstårta
Saljgard_gris_gra.bmp
Saljgard_redov_gra.bmp
mm

TorAB.
och fre
Korrektur från Vansbrobladet

Senast Måndag Klockan 12.00

samtidigt som
070-261
66 93på
ryggasstugan.com
REA!
Du fyndar

Saljgardgris_sigil_pms.eps
Saljgardredov_sigil_pms.eps
Saljgardskog_sigil_pms.eps

HÖSTNYHETER PÅ VÄG TILL BUTIKEN!

0281 - 204 08

Hjärtligt välkomna!

Batterier för de flesta fordon
Startmotorer,
m.m.
Batterier förgeneratorer,
de flesta fordon
070-245 90 84

Saljgardgris_sigil_ec.eps
Saljgardredov_sigil_ec.eps
Saljgardskog_sigil_ec.eps

Saljgardgris_sigil_ec.tif
Saljgardredov_sigil_ec.tif
Saljgardskog_sigil_ec.tif

Saljgardgris_sigil_ec.jpg
Saljgardredov_sigil_ec.jpg
Saljgardskog_sigil_ec.jpg

Saljgardredov_sigil_ ec.bmp
Saljgardskog_sigil_ec.bmp

Ull och
skinnprodukter mm.
Hantverk.

CH:s Gårdsbod
Saljgardgris_sigil_ec.bmp
Skålö
Tfn 070 621 92 09

Dala-Järna

Saljgard_gris_gra.tif
Saljgard_redov_gra.tif
Saljgard_skog_gra.tif

Saljgardgris_sigil_gra.eps
Saljgardgris_sigil_gra.tif
Saljgardredov_sigil_gra.eps Saljgardredov_sigil_gra.tif
Saljgardskog_sigil_gra.eps Saljgardskog_sigil_gra.tif

Saljgard_skog_gra.bmp

Saljgardgris_sigil_gra.jpg
Saljgardredov_sigil_gra.jpg
Saljgardskog_sigil_gra.jpg

100% svart (eps-loggorna är vektoriserade)

Charken öppen:

ÖPPET
12-17
Granska och återkom med godkännande/Ändringar
via:
Onsdag-söndag
14-21
vårnyheter!
Närproducerat
16-19
middag
Mail: vansbrobladet@telia.com eller Telefon: 0281 -Toppkvalitétskött
719 88
Kom in och inspireras
Välkomna!
070- 6909422

Nu börjar vi fylla på med

Färg, Golv & Inredning, DALA-JÄRNA
Gråa-loggor (eps-loggorna är vektoriserade)
Tel:
0281-59
60 40
Färg,
Golv & Inredning,
DALA-JÄRNA
Öppet:
Vard
Tel: 0281-5910–18,
60 40lör 10–13
Öppet: Vard 10–18, lör 10–13

I samarbete med Järna köpmannaförening

Ledig annonsplats
Saljgardgris_sigil_gra.bmp
Saljgardredov_sigil_ gra.bmp
Saljgardskog_sigil_gra.bmp

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Öppet
onsdag - fredag
kl.10-18

Stängt fredag 9 aug

Hemköp Dala-Järna 0281-200 01 • hemkop.se/Butiker/Hemkop-Dala-Jarna

Fantisera, bli inspirerad hos.........

Ändrade tider vecka 33-34
se separat annons
Dala-Järna Tfn 0281 21188

Intresseföreningen

Saljgard_gris_gra.eps
Saljgard_redov_gra.eps
Saljgard_skog_gra.eps

jajarna@telia.com

Saljgard_gris_gra.tif
Saljgard_redov_gra.tif
Saljgard_skog_gra.tif

www.dala-jarna.se

Saljgard_gris_gra.jpg
Saljgard_gris_gra.bmp
Ditt serviceorgan
i Dala-Järna.
Öppet alla vardagar
Saljgard_redov_gra.jpg
Saljgard_skog_gra.jpg

Saljgard_redov_gra.bmp
Saljgard_skog_gra.bmp

Förmedlar och värderar
jord- och skogsfastigheter
070-295 73 03

Saljgardgris_sigil_gra.eps
Saljgardgris_sigil_gra.tif
Saljgardredov_sigil_gra.eps Saljgardredov_sigil_gra.tif
Saljgardskog_sigil_gra.eps Saljgardskog_sigil_gra.tif

KRAV-ODLAD FÄRSKPOTATIS
säljes på gården

Markiser och vävbyten
Persienner & reparationer • Gasol & tillbehör

Lizzie 070-378 85Saljgardgris_sigil_gra.bmp
75 • Henrik 073-277 16 90

0281- 206 89, 070- 691 83 80

Saljgardgris_sigil_gra.jpg
Saljgardredov_sigil_gra.jpg
Saljgardskog_sigil_gra.jpg

Saljgardredov_sigil_ gra.bmp
Saljgardskog_sigil_gra.bmp

Myrbacka 92, Dala-Järna

PROFFS(även
PÅ HUNDVÅRD!
katter)

Mån-fre 07.00-17.00
0281 - 130 90

Måndag-fredag:

10:00 - 18:00

HUNDTRIMMET

i NORET DALA-JÄRNA
Tidsbokning 070-508 52 82
Helena Dufbäck Dipl Hundfrisör med 14 års erfarenhet

DÄCK - FÄLGAR - BILREPARATIONER

Lördag:
0281-210 05

10:00 - 15:00

Vitvaror - Tv - Datorer - Mobiltelefoner

0281 - 200 05

Måndag - Fredag 10.00 - 18.00, lunch 12.00 - 13.30. Lördag 10.00–13.00

Sportsidan

VECKANS RADANNONSER

VAIK

HIF

Veckans matcher på

Nu lanserar vi våran Kuvertserie!
Fotboll
Herrar div.6 Norra

Säljes: 4st fina dubbdäck till Rav
4, 2007, 3500kr i Mellanborg Nås

Söndag 11 augusti kl.11.00

Tfn 072-309 38 28

Hulåns IF - Gagnefs IF

Matchsponsorer:

Säljes: Elelement beg i bra skick,
400V

VANÅVALLEN
VAIK—Korsnäs IF FK A
Lördag 10 aug kl15.00 Herrar Div 4

VAIK—Orsa IF FK

Måndag 12 aug kl18.30 Herrar Div 7
Matchsponsorer:

Tfn 070-538 76 10

Hulåns IF-Fotbollssektionen

VAIK fotboll-en förening för alla!
Följ oss på Facebook: Vansbro AIK Fotboll

Med våran senaste maskin så kan vi nu erbjuda kuverttryck!
Våra kuvert ﬁnns i storlekarna C5 & C4.
C5 ﬁnns även som fönstervariant!
Kuverten ﬁnns som standardutförande (som bilden ovan)
eller som Premium, (tryck över hela kuvertet).
Vi ﬁrar detta genom att ge dig

Radannonsera

20kr/raden!

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

30%
på alla kuvert!

Rabatt

Ange koden: kuvert30
i sista steget när du beställer via webben
Erbjudandet gäller t.om. 30 september 2019.

Gå till vbtryckeri.se för att utforska vårat utbud!

Beställ hämtning av ditt grovavfall
g 2019:
Hämtnin
18 juli
sti
15 augu
mber
19 septe
ber
m
e
14 nov
mber
12 dece

Som privatkund har du möjlighet att beställa hämtning av
grovavfall vid din fastighet. Grovavfall är skrymmande avfall
som inte får plats i avfallskärlet eller som ska lämnas på återvinningscentralen, till exempel möbler, vitvaror och stora leksaker.
Beställ hämtning hos vår kundservice senast kl. 12.00
vardagen före hämtningsdagen. Kundservice behöver
uppgifter på mått och ungefärlig vikt. Placera det som ska
hämtas vid närmaste farbara väg, senast kl. 06.00 på hämtningsdagen.
Kostnad: 185 kr för max 2 kollin. Extra kolli 50 kr/st.
Som ett kolli räknas t.ex. ett kylskåp eller löst avfall av ett och
samma slag som buntats i hop/emballerats så att det kan lyftas i
ett stycke.
OBS! Vi kan inte kan hämta alla sorters avfall, till exempel inte
byggavfall, bildelar, vedpannor eller farligt avfall.
Se dalavattenavfall.se/grovavfall för mer information.

020–200 210

dalavattenavfall.se

En bättre miljö idag
och för kommande generationer.

Förbered för slamtömning
Nu närmar sig årets slamtömning och du som fastighetsägare behöver
förbereda så att slambilen kan komma åt att utföra tömningen.

Nimatopaal söker strategisk inköpare

• Vägen till fastigheten ska vara fri från buskar och träd.
En slambil väger drygt 25 ton och kräver en bred väg med
god bärighet.
• Märk ut anläggningen med en pinne eller flagga.
• Ta bort eventuella prydnadsväxter, krukor och trädgårdstomtar från locket innan tömning. Röj också bort växtligheten
runt anläggningen.
För uppdaterat körschema se dalavattenavfall.se/slam. Besök
även vår webbplats för mer information runt enskilda avlopp.

Arbetstid: Tjänsten avser heltid med 6 månaders provanställning.
Tillträde till tjänsten efter överenskommelse under hösten 2019 (okt – dec).

Vi erbjuder även en SMS-tjänst med aviseringar om planerad
slamtömning samt kvittens efter avslutad tömning. För att ta
del av SMS-tjänsten behöver ni anmäla ett mobilnummer till oss.

Nimatopaal AB är ett helägt dotterbolag till Idun A/S Norge som i sin tur har Orkla ASA som moderbolag.
Vi är specialiserade på tillbehör och ingredienser för glass och marknadsför och distribuerar, som en del
av NIC-gruppen, konceptet NIC Glasstillbehör till hela Norden. Nimatopaal är beläget i Dala-Järna och har
idag en omsättning på ca 118 msek. NIC-gruppen består idag av 11 bolag, både Sales & Distribution samt
produktion, och har en omsättning på ca 1500 msek.

Anmälan och avanmälan kan enkelt göras på:
dalavattenavfall.se/sms.

Vänligen sänd din ansökan till oss snarast via mail - dock senast 30 augusti
då ansökningar utvärderas löpande.
Mail:					
hr@nimatopaal.se
			
För vidare upplysningar kontakta Jan Tolfsson på telefon 0281-59 49 04 alt 070-606 09 55
eller mail: jan.tolfsson@nicice.com

Vansbrobladet

Järna-Nytt
Vi tar emot erat
annonsmaterial senast

OBS! Vecka 34
kommer vi att utge
ett dubbelnummer
Vecka 35 inget
Vansbroblad

FREDAGAR KL. 12.00

EXPEDITIONSTID
Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00

Telefon:
0281-719 88
E-post:
annons@vansbrobladet.se
Hemsida:
www.vansbrobladet.se

Utkommer varje helgfri onsdag med en upplaga på ca 5000st exemplar i Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna, Nås och
Björbo samt utlämningsställen i Fredriksberg och Dala-Floda.
Postens gruppförsändelser.
Ansvarig utgivare: Nils Gudmunds.
Eftertryck av text och foto förbjudes. För insänt, ej beställt material, ansvaras ej. Tidningens ansvar för
fel är begränsat till högst annonskostnaden. För skada p.g.a uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.

020–200 210

En

VÄGBREDD
3,5 METER
4,5 METER

Vi söker nu en medarbetare till vår inköpsorganisation i Dala-Järna varifrån vi bearbetar hela Nordiska
marknaden.
Arbetet består dels av operativt inköp, där du självständigt arbetar med flödet av produkter till våra lager
men du är även del av en grupp av medarbetare från övriga NIC-bolag i Europa som arbetar med projekt
kring strategiska inköp och sourcing. Vi ser gärna att du har utbildning och/eller tidigare erfarenhet från
logistik och inköp. Vi söker dig som är mogen, strukturerad, analytisk och serviceinriktad.
Då flertalet leverantörer är utländska så ska du behärska engelska i såväl tal som skrift.

TOTALT 5,5 METER

dalavattenavfall.se

En bättre miljö idag och för kommande generationer.

Sälpoffen

Lördagen den 17/8 kl: 08.00-11.00.
Välkommen alla älgjägare från jaktföreningarna inom Äppelbo att damma av era
klass ett vapen inför höstens jakt. Jaktstigen arrangeras i år vid Johan´s koja, på
vägen upp mot Brudskogen och består av fem stycken skjutstationer.
Jaktstigen räknas som godkänt skjutprov för älgjakten.
Notera att ingen försäljning av ammunition kommer att ske på plats, och att stigen
kräver 20st skott.
Startavgift 50kr, inklusive kaffe och korv.
Möjlighet till swish betalning finns, och det föredras före kontanter.

VARNING!

Skjutning med skarp ammunition äger rum från Öradstjärnsvägen vid
Vallsbergskorset i väst och ostlig riktning, lördagen den 17/8 kl: 08.00-13.30.
Farligt område: Grötmotjärnsmyren och Skommarhällen.
Kontaktperson: Marcus 072-220 69 67.

KÄMPUDDEN

Sista veckan för denna säsong!

Vår kära

Vår kära

Vår älskade

Mona Barkeland

Göran Öhman

* 12 januari 1940
har idag lämnat oss
i sorg och saknad
Vansbro
den 29 juli 2019
Siw
Katarina och Sara
med familjer

* 19 februari 1952
har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad
Vansbro
den 25 juli 2019

Herren är min herde,
mig skall intet fattas,
han låter mig vila
på gröna ängar,
han för mig till vatten
där jag finner ro
Psalt. 23:1-2

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Vansbro kyrka
fredagen den 23 augusti
i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Eugen Nilssons
minnesfond tel. 073-993 73 14.
www.brandser.se

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

Erik Israels
vid hans bortgång, för blommor,
sång och musik samt för gåvor
till olika minnesfonder.
Ett särskilt tack till
hemtjänsten och avd. 2 på
Bäckaskog för god omvårdnad
och fint bemötande.

GUNNEL
Susanne och Liselott
med familjer
Mamma
Broder med familj
Släkt och vänner
Det är skimmer i molnen
och glitter i sjön,
det är ljus över
stränder och näs
och omkring står
den härliga skogen grön
bakom ängarnas
gungande gräs...
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vansbro kyrka
fredagen den 16/8 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 12/8.
Tänk på Hjärt &
Lungsjukas förening i
Ovansiljan/Västerdalarna
tel. 070-691 84 02.

Anna-Stina
Lindström
* 8 oktober 1932
har idag stilla insomnat
Falun den 30 juli 2019
GUNNAR
Ingrid och Gunnar
Erik och Christine
Ebba och Vera

Johan och Karin
Marie
Jesper och Linn
Louise och Jakob
Det kom en dag
en stilla vind
Som smekte ömt
Din trötta kind
Liksom ett ljus
som blåstes ut
Din levnadsdag
har nått sitt slut
Begravningen äger rum
lördagen den 17 augusti
kl.13.00 i Dala-Järna kyrka.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund på Snöå Herrgård.
Alla som önskar närvara hälsas
varmt välkomna.
Svar om deltagande lämnas
senast 12 augusti till
info@dalkullornas.se eller
0281-20990
Hedra gärna Anna-Stina med en
minnesgåva till Uppsälje
Framtid Bg.5583-2927

Vår kära

Maj-Britt
Fagerberg
* 11 juli 1922
har idag lämnat oss
i sorg och saknad
Skålö den 30 juli 2019
Nils-Erik och Siv
Uno och Anna-Greta
Alice och Sören
Barnbarn

Var skog har nog sin källa
var äng sin blomma har
vart hjärta har sin saga
från flydda ungdomsdar
Men skogens källa sinar
och ängens blomma dör
men hjärtats tysta saga
alls ingen tid förstör
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredagen
den 23 augusti kl. 10.00.
Alla som önskar närvara
hälsas varmt välkomna.
Akten avslutas vid graven.

0281-20990

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

I samarbete med

Taborförsamlingen
Kapellgatan 5 Vansbro

Sö 11/8 11.00
			
Ti 13/8 18.00

Gudstjänst
Sång och vittnesbörd
Bön.

Välkomna!

UNDER FANAN
Hundra år av tacksamhet

Vårt varma
Tack

vid hennes bortgång.

Dala-Järna

till KÄMPUDDEN

www.brandser.se

Berit Hellberg

Ni når oss dygnet runt på tel

ALLA VARMT VÄLKOMNA!

Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner

till Er alla som hedrat
minnet av vår älskade

BIRGIT
Lars och Per-Erik med familj

v.32
Ons 7/8 19.00 Konsert med fam. Hellgren från
		
Örebro. Ett musikaliskt fyrverkeri.
Sön 11/8 10.00 Avslutningsgudstjänst med
		
Göran Andreasson, sång
		
Anders Palm m.fl.

Ett särskilt tack till
Avd. 1 för god
vård och omsorg.

KOMMENDÖR SVEN NILSSON,
100 år, firas i Vansbro Teater,
onsdagen den
14 augusti kl.17.00
Daniel Viklund, Per-Olof Larsson m fl,
sångare och musiker.
BOKSLÄPP.
Vansbro Hembygdsförening bjuder till
bords.
VÄLKOMMEN!

Barnen

med familjer
I samarbete med

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

60:-

Pizzor

Tomatsås och ost ingår i alla pizzor

80:-

Margarita

Calzone Special (inbakad)

Vesuvio

Hawaii Special

ost

skinka

Calzone (inbakad)
skinka

Opera

skinka, handskalade räkor

skinka, ananas, banan, curry

Roma

skinka, champinjoner, bacon

Kebabpizza

tonfisk

Bolognese
köttfärs

Capricciosa

skinka, champinjoner

Hawaii

skinka, ananas

Bussola

skinka, handskalade räkor

Neptun

bacon, salami, lök

Palermo

bacon, lök, paprika, ägg

r
33cl dryck ingå

kebab, fefferoni, lök, tomat, valfri sås

Honolulu

skinka, ananas, banan, räkor, curry

Kycklingpizza

kyckling, ananas, banan, jordnötter, curry, bearnaisesås

Mexicana

skinka, köttfärs, lök, paprika, tabasco

Vegetale

fetaost, oliver, lök, paprika, tomater, champinjoner

Amigo

skinka, bacon, salami, ägg

Vasa

oxfilé, fläskfilé, lök, paprika, bearnaisesås

Stockholm

oxfilé, champinjoner, lök, jalapeno, bearnaisesås

Viking

skinka, oxfilé, champinjoner, lök, bearnaisesås

Istanbul

oxfilé, gorgonzola, champinjoner, lök, tomat, bearnaisesås

Bondpizza

skinka, fläskfilé, tomat, fetaost, bearnaisesås

Kebabpizza Special

VÄLKOMNA!

fefferoni, isbergssallad, tomat, lök, gurka, valfri sås

Havet

handskalade räkor, musslor, tonfisk, crabfish

Amigo Special

köttfärs, champinjoner, paprika, lök, bearnaisesås

Vansbro Special

oxfilé, paprika, lök, tomat, jalapeno, tacosås

Priser gäller
måndag 12 aug - fredag 16 augusti

Plankpizza

oxfilé m potatismos, champinjoner, lök, sparris,
bearnaisesås

