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Onsdag 15 Januari 2020

AKTUELLA

ERBJUDANDEN

15/1–19/1

VANSBRO

15k/st
PIZZAKIT

Coop. 600g. Välj mellan original och örter/vitlök. Jfr-pris 25:-/kg.

2 FÖR

15k
LÄSK

Coop. 1,5 liter. Välj mellan olika sorter.
Pant tillkommer. Jfr-pris 5:-/liter.
Ord.pris 12:95/st.

20k/st

2 FÖR

30k
CHIPS

GLASS MINI

Coop. 400ml. Välj mellan mandel och
mörk. Jfr-pris 50:-/liter.

Coop. 175g. Välj mellan Gräddfil/Chili,
Gräddfil/Lök och Havssalt. Jfr-pris
85:71/kg. Ord.pris 19:95/st.

MEDLEMS

TISDAGAR.

20k/st

2 FÖR

25k

5%

MEDLEMSRABATT P
PÅ

TISDAGAR.*
Gäller i Coop Mitts butiker.
Gäller ej Coop Online.
* Gäller ej online, tobak, lotter, läkemedel, nikotinprodukter, spel eller andra förmedlade tjänster.

APELSINJUICE

Coop. 1,75l. Utan fruktkött, från
koncentrat. Jfr-pris 11:43/liter.

STRIMLAD SKINKA

Sverige/Coop. 180g. Rökt. Jfr-pris
69:44/kg. Ord.pris 20:95/st.

Föreningen

Rör • Bygg
Murning

Tel. 070-678 73 87

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 16 januari

Kl 14.00 Legoland Andakt, Monica Bjurström.

Fredag 17 januari

Kl 10.30 Bäckaskog Andakt, Torbjörn Axelson.

Söndag 19 januari

Kl 11.00 Järna kyrka Gudstjänst med nattvard,
Eva Cronsioe.
Kl 14.00 Söderåsen Andakt, Eva Cronsioe.

Järnaslöjd
Inbjuder till Medlemsmöte

torsdagen den 16 januari kl. 19.00
i Ja Järnas lokal.
Vi bjuder på kaffe o hembakat.
Medlemmar och intresserade
hälsas hjärtligt välkomna!

0281-717 33

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord

Onsdag 22 januari

Kl 14.00 Järna församlingshem Kyrkans syförening.
Kl 18.00 Vansbro kyrka Meditationsgudstjänst,
Båt Lena.

Bokcafé på biblioteket i Dala-Järna
Tisdag 21 januari klockan 10.00-11.00
Vi bjuder på fika och boktips.
Gratis, ingen föranmälan krävs.

Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se

Utsikten

varje onsdag kl.10.30 i Vansbro församlingsgård.

11-kaffe

varje torsdag i Järna församlingshem.

www.hja.se

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

076-277 41 15, teroj.se

Välkommen till gudstjänst!
Vansbro arbetarkommun

Medlemsmöte på ABF i Vansbro
Tisdagen den 21 februari kl.18.30
Vi bjuder på fika och information om
nuläget i kommunen. Välkomna!

KNALLAR! dags för 12:e

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

FINNMARKNADEN 28/3
Anmälan till: Sten-Åke 070-2076436 eller 0281-10926
Nils-Erik 070-6543345 eller 0281-50014

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

och har stängt från
onsdag 15 jan kl.16.00

Varmt välkommen!

Kaffe och samvaro

Vansbro
Vansbro 070-633
070-633 31
31 81
81

Vi åker på mässa!

Tisdag 21 januari

Kl 10-12 Järna församlingshem Träffpunkten.
Kl 18.30 Järna Lillkyrka Veckomässa,
Torbjörn Axelson.

Wasabedden
Wasabedden finns
finns på
på

Böneveckan för kristen enhet 2020

Tema: ”De visade oss särskild omsorg"
”De infödda var ytterst vänliga mot oss; de tände ett bål
och tog hand om oss alla, för det började regna och var kallt.”
Apostlagärningarna 28:2

15 – 18 januari klockan 19.00
Onsdag i Nås Missionshus
Torsdag i Källartorpskyrkan
Fredag på Frälsningsarmén
Lördag i Myrbackakyrkan
Söndag 11.00 Gudstjänst på Tabor
Frälsningsarmén ansvarar

Arr. Frikyrkorna i Vansbro kommun

Öppnar åter på
lördag 18 januari
VÄLKOMNA!

CYKEL & SPORT
Vansbro
Äppelbovägen 2
Tfn. 0281 10167

Myrbackakyrkan
Vår kära

Min Älskade

Göran Olsén
*27 juni 1950
har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad
Vansbro den
24 december 2019

Solweig

Ingrid
Veronica och Angelica
med familjer
Övrig släkt och vänner
Du kom till mig en
sommardag.
Du gjorde mig så glad.
Livet kan vara hårt
ibland- så plötsligt
livets ljus försvann.
Idag din kropp ej
längre stod ut.
På julaftons morgon
det tog slut.
Vila nu min älskade i frid.
Nu slipper du plågor som
du haft en längre tid.

Roland Johansson
* 27 juli 1947
har idag lämnat oss i stor sorg
och saknad
Nås den 9 januari 2020
KARIN
Andreas och Camilla
Thyra och Ludde
Sara
Adam
Släkt och vänner

Du somnade stilla
då färden var slut
från allt vad du lidit
Du nu vilar ut
Vi binder en krans
av minnen
de vackraste och
finaste vi har
Vi vet att de aldrig vissnar
Hos oss är Du alltid kvar

Vår älskade

Skinnar Olle
Hermansson
* 15 oktober 1952
har i stillhet somnat in
Dala-Järna den 7 januari 2020
THERESE och MATTIAS
Lucas och Simon
Ulla-Carin och Björn
Övrig släkt och vänner
Hör en röst djupt inifrån
Det är hjärtat som ropar
Slut dina ögon så finner du snart
Vägen som leder dig hem
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredagen
den 24 januari kl 10.00.
Akten avslutas i kyrkan.
Dalkullornas Begravningsbyrå

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Nås kyrka lördagen den 1
februari kl 13.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund i Nås
skidstuga. Svar om deltagande
senast den 28/1 till
Dalkullornas Begravningsbyrå
tel. 0281-20990
Valfri klädsel

Vår kära

14-19/1 Böneveckan för kristen enhet 2020.
		
Se särskild annons.
Lö 18/1 19.00 Bön i MK.

Greta Händemark
* 1 november 1939
har idag stilla insomnat. Sörjd
och saknad men i tacksamt
minne bevarad av oss.
Björbo
den 4 januari 2020
BERNDT
Berndt-Erik och Ulla
Annelie och Johan
Lars och Helen
med familjer
Släkt och vänner
När man blir trött av
levnadsåren
och hjärtat inte orkar mer
När ögat knappt kan se den
sköna våren
och foten ingen stadga ger
Då är det skönt att somna få
och till evig vila gå.
Begravningen äger rum i Floda
kyrka den 30/1 kl.13.00. Alla
som önskar närvara hälsas varmt
välkomna. Akten avslutas i
kyrkan. Tänk gärna på HjärtLungfonden tfn 0200-882400

Välkomna!

Källartorpskyrkan
Tis-Sö 14-19/1
					
Må 20/1		 09.00
Ti 21/1		 18.00

Ekumenisk bönevecka.
Se separat annons.
Bön.
Symöte. Terminsstart.

Välkomna!

Nås Missionshus
Onsd.15/1 kl.19.00 Gemensam bön.
Onsdagar kl.13.30-16.00

Öppet Hus / CofféHouse.
till Er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår Bror

Enligt Görans önskan sker
ingen begravningsakt.

Lennart
Magnusson
Ni når oss dygnet runt på tel

0281-20990

Dala-Järna

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

vid hans bortgång och
begravning. Ett särskilt tack
till Hemtjänsten Äppelbo och
avd. Rosengården, Bäckaskog
för god vård och omsorg.
Henry och Gun med familjer

Välkomna!

Pistol-ladyns vintageprylar
Amerikanarna har döpt henne till
The Pistol Lady, varför?
-Ja, det är inte så lätt att heta Gun i USA.
Gun Larsson och Lars-Åke Johannesson bor i North Fort Myers på vintrarna.
Sommartid är de i Dala Järna i sin säljbod Skatter och Skräp som hittas längs
huvudströget.

Så började det.
Gun såg fem rostiga verktygslådor på en
marknad.
-De där kunde bli fina i trädgårdarna hemma i Dalarna med blommor i sade hon,
tog hem, satte penséer i dom och hade
med sig på loppis.
– Ingen köpte.
Så kom det en raggare som letade nåt
unikt till sin polare på födelsedagen. Gun
ryckte blommorna ut lådan och höll fram.
-Se, äkta amerikansk verktygslåda från
vilda västern, sade hon.
-Killen blev överlycklig och Gun hade hittat sin kundkrets.
Inte dalatanter med fiolgnek på spotifylistan utan bilfolk som älskar jänkare och
amerikansk nostalgi.

-Jag har alla bokstavskombinationer på
en gång och kan inte vara stilla säger Gun
som just borstat ren en taklampa med
tandborste och nu håller upp nån utomjordisk mojäng.
Sola och slöa går bort direkt. Gun måste
ha något på gång jämt och då är det en
perfekt kombo att leta roliga grejer i USA
och låta besökare i Dala Järna få avgöra
om det är ”skatt eller skräp”.
Den gula udda
stolen
-Jag köper allt som
jag gillar. Jag struntar i vad som anses
”värdefullt”. Jag köper det som tilltalar
mig.
– Udda grejer som
jag inte ser någon
användning av köper
jag ändå och kombinerar ihop med
senare fynd till en

Gun och Ann är krut ihop.
Gun Larsson, Ann Ingbrand och en pickup
i hettan får grejer att strömma till Sverige. Det gick inte att fånga dom på samma
bildruta ens.
Fick bli ett montage men här är dom i alla
fall. Thelma och Louise 2018 i klänning
och parfym ungefär

-De fick stå ensamma ett bra tag tills
andra grejer dragits hem till huset i North
Fort Myers och bitarna pysslats ihop till en
produkt.
Nu är hyllan redo för säljboden i Dala-Järna med porslin och pepparkar

Medan Lars-Åke och de andra gubbarna
håller reda på bilträffar och swap meets
gäller helt andra datum och platser för
Gun.

Gun hittade en väska det stod KRANTZ
på.
-Den visste jag vart den skulle, sade hon.
Trash and treasure.
Hon berättar om event man aldrig hört
talas om. Frukosten med loppmarknad i
gamla drivein-biografen är en sådan. En
jätteyta i morgonstunden med antikt och
frukost.
Trash and treasure är en annan grej. Det
infaller när gated communitys har gemensam garage sales. ( I USA finns många
bostadsområden som är skyddade mot
intrång. Det finns en vakt och en entré
där du måste ha en inbjudan för att komma in) Innanför är allt som vanligt men
obehöriga kan inte köra in på gatorna.
Dessa communitys har ofta en stor, gemensam pool, gym och lyxig festlokal.
När alla tömmer sina garage på överblivna
grejer och har en marknad vid den gemensamma umgängesplatsen kallas det
inte sällan Trash and Treasure.

helhet som sedan presenteras i butiken.
Den gula, udda stolen är en sådan grej.
Fulfränfin. Kryddhyllan i rost och gult
likaså.

på natten ramlar han i en soffa och slår
huvudet i ett bord han aldrig sett. LarsÅke är dock lugnet själv.
– Man känner inte igen vardagsrummet
på dagen, än mindre på natten, säger han

-Amerikanska gubbar håller upp dörrar
och bär upp grejer i en takt på flaket som
gör att när Gun och Ann tackat artigt för
tredje gången får de rulla iväg på ettan
för att komma runt hörnet och sedan lasta
om i lugn och ro så grejerna ligger kvar.
Hittar inte i vardagsrummet.
Ibland köper de hela bohag och möblerar
om huset i USA så när Lars-Åke skall upp

-DÅ är krutbrudarna från Sverige där och
USA-gubbarna kutar benen av sig med
piedestaler och modiränger som sedan
Lars-Åke stupar i under nattliga utflykter i
huset.

STORA storlekar är inget problem i USA.
En gång hittade jag ett par jeans som var
två meter i omkrets, säger Gun. Sånt gör
folk glada i Dala-Järna.
Skatter och Skräp.
Följdaktligen heter butiken i Dala Järna
Skatter och Skräp. Boden med roliga grejer hittar du genom att ta sikte på Eiffeltornet (!!!)
– Fråga inte mej, jag har aldrig varit i Dala-Järna, säger Krantzen förvirrat medan
Pistolkvinnan dyker in i garaget samtidigt
som en amerikansk granne kommer över
med mer bra-och-ha-grejer att skicka till
Sverige.
-Jag älskar Sverige, säger kvinnan som
bott där en kortare tid.
Alla själars kyrka trashar
Kyrkorna har loppisar där församlingens
medlemmar drar ihop sina prylar till gemensam säljdag. Grejerna går till Sweden
och överskottet går till välgörande ändamål.
Så där håller det på. Helt andra arenor
och events där Anns pickis går varm och
Gun går het.

Hoppar vintern
Huset i Florida köpte de 2011 och några
år senare inhandlade Lars-Åke Ford Fairlane caben med 302 och stereo-8 från
1967.
-Vi hade semestrat mycket i Florida och
visste i vilken del vi ville bo, sade de.
Efter en sådan där semester 2011 bokade
de direkt ett flyg tillbaka till sydvästkusten, letade, fann och köpte ett hus.
Goda tider.
Med cabben nere uppgraderar mäklaren
Lars-Åke nu till pensionär vid 61 års ålder
och säger farväl till svenska vintrar för
gott.
Med Gun har han aldrig en tråkig dag. Den
öppna bilen har hon döpt till ”hårtorken”.
Text o Bild: Lars-Åke Krantz. Worldkustom.com

Ang. BYGDEMEDEL – ÄPPELBO

Restaurangsidan

Föreningar i Äppelbo som önskar söka bygdemedel från Korpfjället Vind AB skall
lämna in ansökan till Äppelbo Sockenråd, Olle Emanuelsson,
Nordibyn 35, 786 94 Äppelbo. Senast 15 febr. 2020

Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

Ansökan skall innehålla en detaljerad beskrivning på vad medlen skall användas till
samt beräknad kostnad.
Obs! Bidrag kan ej utgå till löpande driftkostnader.

Äppelbo Sockenråd, styrelsen
VECKANS RADANNONSER

FISKBILEN

Tempo i Björbo, kl 11.00-12.00
Gulfmacken i Nås, kl 12.30-13.30
rsdag
nast to
Ring se dag för
Hemköp i Dala-Järna, kl 14.00-14.30
förmid av våra
ng
Kroons torg i Vansbro, kl 15.00-16.30 beställni örgåstårtor
m
goda S smörgåsar
Mobil 070-685 53 51
k
R
och ä

Tfn 070-538 76 10

Radannonsera

25kr/raden!

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

Menyn finns på dalajarnahotell.se
Tel. 0281-206 98

Mån: Pytt i panna, ägg och rödbetor.
Pastagratäng med skinka.

Öppet Alla dagar 11.00-21.00.
Lunchbuffé Tisdag-Fredag 11.00-14.00

Tis: Stekt strömming med potatismos.
Kycklingpasta.

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

Ons: Kalops med potatis.

Tor: Raggmunk med fläsk.
Lasagne.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvins-		
sås, stekt potatis el pommes.
Hemgjorda högrevsburgare.
Mån: Gräddstuvad pytt i panna, ägg
och rödbetor.
Fiskgratäng.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Pasta med kycklingsås och
gorgonzola.
Ons: Kycklingfilé, parmaskinka och 		
tomatsås.
Panerad fisk.

Ost och skinkpaj med dressing.

BETONG & BYGGARBE
Saltviksvägen 1, 786 33 Vansbro

Kontakta Madde Tfn. 073-150 18 18
070-672 07 63

JÄGARSKOLAN

Start: tisdag 11 februari kl.18.00
Anmälan och info 0281 71555 el.
www.sv.se/dalarna

Utsälje syförenings DRAGNINGSLISTA
Nr1-459		 Nr4-467		 Nr7-547
Nr2-855		 Nr5-309		 Nr8-856
Nr3-705		 Nr6-451		 Nr9-161
Kontrollant Peter Hedberg		
Utsälje Syförening

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

Öppettider:

sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

UTHYRNING AV VERKTYG OCH MASKINER
Allt inom bygg och betong
BETONG & BYGGARBETEN
Vi finns i Äppelbo

Säljes: Yamaha 4-takt skoter, RS
Vector L-TX 2013. 600mil
i kanonskick 50 000:- p.o.k.

0281-109 55

Fre: Porterstek, sås & potatis.
Korvgryta med grönsaker och potatis.

Kommer fredagen den 17 januari att stå vid:

Tfn 073-082 01 77

0281 - 103 33
Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00 - 14.00
Tor: Stekt fläsk, löksås och potatis
Ärtsoppa, pannkaka, sylt och grädde.

Anna-Lenas Delikatesser AB

Uthyres: Lägenhet, 1 rum o kök.
Lärarbostaden Uppsälje. Tvättmaskin, nytt kök.
Hyra 2700kr/ mån. Kallhyra.

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

MellanSverige,Uppsala-Örebro

Lions Cancerforskningsfond

Besök vår
hemsida
vansbrobladet.se
Gilla oss på
Facebook

Tel 0281-21033 eller 072-722 10 33

Alla insamlade medel går oavkortat till forskningen vid Akademiska sjukhusen

VÄLKOMNA på VINPROVNING!
Tisdag 28 januari kl.17.00
Fyrklövern
Vansbro
i JUF-lokalen i Dala-Järna
Pris: 295:-/person inkl. Vin, Bröd, Ost/Chark-tallrik.
Anmälan senast 23 januari till.
Britt-Marie Wiklund Tfn. 070-368 62 53

070-672 07 63
OBS!
Kom ihåg resan till Röros 18 februari
För mer info. se vår hemsida!
Anmälan senast 5 februari till Britt-Marie Wiklund,
Tfn. 070-368 62 53

Nissan Qashqai -10
En bra bil med väldigt låga mil.
Nybesiktad u.a. och nyskattad.
Sommar & vinterdäck i bra skick.
Ring/sms för mer info och bilder.
Bilen ligger även ute på Blocket.se
Olivia 073-656 71 73

VIND KRA FTEN S SEMINARIUM

Vi utbildar inom:

•
•
•
•
•
•
•
•

Fallskydd
• Travers
Grävmaskin • Truck
Hjullastare
Liftutbildning
Förarbevis snöskoter
Fordonsmonterad kran
Teleskoplastare
ESA-14/EBR

mörka baksida

Anders Löfqvist, leg.läkare, specialist i ortopedi och företagshälsovård,

organisationsmedicinare med internationell erfarenhet.

0281- 200 50 • info@samu.se

Jimmie Lindberg, geograf och statsvetare utbildad vid Lunds Universitet,

www.samu.se

aktiv i flera lokala och nationella föreningar med intresse för miljö, natur och
energi.

Åter till Toppform efter julen
Gratis rådgivning

Per Lundgren, konsult, miljösakkunnig, naturvetare och miljöexpert med

Else-Britt och Thorsten Limnell

lång erfarenhet från naturvårdsverket, ornitolog och fiskare.

Oberoende Herbalifemedlemmar

Tel. 0708- 689 867

Arne Söderbäck, introduktion.
Sven Isaksson, moderator.

TORNEMALMS
BILREKOND

Fri entré!
Välkommen!

070-656 03 96
Allt
inom
bilvård

Fäbodlandskap och vallmusik

Onsdag den 15 januari kl.18.00
Församlingshemmet Dala-Järna.

barncancerfonden.se

Medicinsk fotvård
Monika Munters

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

kl. 13.00-17.30 på
Malungs folkhögskola

FÖRELÄSARE:

Kontakta oss för mer info!

Bli Barnsupporter och
ge 100 kr i månaden.

26 januari

Kom och lyssna på en intressant och
musikalisk föreläsning med Jennie
Tiderman-Östberg, musikantikvarie på
Dalarnas museum,
projektledare och medförfattare till boken
Fäbodlandskap och vallmusik.
Entré inklusive fika 100 kr

-ligt VÄLKOMNA!
Järna hembygdsförening

Föreningar:

TILL VINDKRAFT
PÅ RIPFJÄLLET!

för. Bättre
Beslutsunderlag

Vansbrobladet/Järna-Nytt

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.
OBS! Annonsmaterial senast

FREDAGAR KL. 12.00

