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Onsdag 12 februari 2020

Årsmötemed Moderaterna i Vansbro
Välkomna alla gamla och nya medlemmar till Värdshuset
Flottaren fredagen den 21 februari 2020 klockan 17.00-18.00.

Klockan 18.00 bjuder vi in
allmänheten till möte med

Ulf Berg
regionstyrelsens ordförande, ordförande i
Kollektivtrafiknämnden och Dalatrafik

Vad tycker du är den viktigaste utmaningen för vården i kommunen?
Hur kan kollektivtrafiken förbättras?
Behövs det en bussförbindelse till Mora?

Ulf Berg kommer att berätta om läget i
Region Dalarna och svara på frågor.
Varmt välkomna!
ModeraternaVansbro

DANS

Ordenshuset Nås
Sön 16 feb. kl.16-19.30
Musik: Remix

ADMINISTRATÖR/
MARKNADSASSISTENT

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 13 februari

Kl 14.00 Legoland Andakt, Torbjörn Axelson

Rågsveden-Sveden Trä är ett framgångsrikt familjeföretag med lång tradition som tilldelats
AAA-Diamant i kreditbetyg. Våra anläggningar finns i Västerdalarna: Malung, Äppelbo, Vansbro,
Mockfjärd och med skogskontor i Äppelbo och Ekshärad. Vi producerar ca 150 000 m3 sågade trävaror i furu och gran varav ca 40 000m3 vidareförädlas. Vi omsätter tillsammans ca 500 miljoner.

Söndag 16 februari
Vi utbildar inom:

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Kontakta oss för mer info!
0281- 200 50 • info@samu.se

www.samu.se

Kl 11.00 Järna kyrka Gudstjänst med nattvard,
Eva Cronsioe.
Kl 14.00 Söderåsen Andakt, Eva Cronsioe.
Kl 16.00 Äppelbo kyrka Gudstjänst, Eva Cronsioe.

Med anledning av fortsatt expansion i kombination med stundande föräldraledighet behöver
vi nu förstärkning med en administratör/marknadsassistent till vårt huvudkontor i Äppelbo.

Måndag 17 februari

Din primära roll blir att vara en resurs för vår säljorganisation. Arbetet omfattar logistikfrågor, upprättande av frakt-, tull- och exporthandlingar. Kontrakt/avrops hantering och andra uppgifter
kopplat till vårt logistikflöde. Utöver detta ingår även uppgifter av allmän administrativ karaktär,
såsom receptionist och fakturering.

Kl 18.00 Järna församlingshem
EXTRA Kyrkofullmäktige
Ärende: Johan Modig stiftelse.
Ordförande Uwe Weigel

Du som söker är en driven, stresstålig person som har en väl utvecklad kommunikativ- och social
förmåga och är van att jobba strukturerat och effektivt. Som person är du ansvarstagande och utåtriktad och har lätt för att samarbeta med andra och är öppen för nya utmaningar. Hos oss förekommer en stor bredd av olika arbetsuppgifter och det finns goda förutsättningar att utvecklas
inom företaget i takt med att man växer in i rollen och sina arbetsuppgifter.

Tisdag 18 februari

Kl 12.00 Nås kyrka Sopplunch
Kl 18.30 Järna Lillkyrka Veckomässa, Båt Lena.

Då vi i hög grad arbetar med export kommer en del av kommunikationen med kunder och speditörer att ske på engelska.

070-632 32 65

Snöröjning och halkbekämpning.

Tjänsten omfattar heltid och kommer, efter provanställning, att omfatta en tillsvidareanställning.

Kaffe och samvaro

Grus & bergkross mm

Ansök senast 2020-02-29, tillträde 1 april eller enligt överenskommelse.

Träffpunkten

För ytterligare information om tjänsten kontakta VD Per-Erik Andersson, tel: 070-517 55 26.

varje tisdag kl 10.00 i Järna församlingshem.

Utsikten

varje onsdag kl.10.30 i Vansbro församlingsgård.

www.hja.se

varje torsdag i Järna församlingshem.

Promenadträff

vid Järna församlingshem, onsdagar kl 14.00
(ojämna veckor).
vid kyrkstallet i Äppelbo, torsdag kl 14.30
(ojämna veckor)

Välkommen till gudstjänst!
Tänk på
Hulåns IF´s
Minnesfond
Ring 070-535 71 31

Välkommen med din ansökan, ett
personligt brev och CV via mail till
per-erik.andersson@svedentra.se

11-kaffe

Från Reagan till Trump

Lars Moberg om USA
Hulåns ordenshus torsd. 13/2 kl. 19.00

F. utrikeskorr.

Utbildningar

Säkra din plats!

Heta arbeten
för ett brandsäkrare
Sverige
Mitt utbildning
AB ägs av de lokala
UTBILDNINGAR
Brandskyddsföreningarna i Jämtland, 31 mars, 6 maj Vansbro
• Heta arbeten

Gävleborg, Dalarna, Västmanland
Anläggningsskötare Brandlarm
Hjärt-lungräddning
och Uppsala län.
10 mars Leksand
Brandskyddsansvarig
Vi utbildar företag och organisationer
Brandskyddsansvarig - SBA
Brandskyddskontrollant
i brandskydd och hjärt-lungräddning.
10 mars Leksand
Överskottet
går
oavkortat
till
ägarBrandfarlig vara – mindre omfattning
föreningarnas ideella verksamhet. Brandskyddskontrollant - SBA
Anläggningsskötare Brandlarm
25 mars Leksand
Första hjälpen Elskador
Ring 070-930 63 60
eller maila info@bfmitt.se
Brandfarlig vara
Utrymningsledare
för mer information.
- Mindre omfattning
Brandskyddsutbildning
Du hittar alla våra
utbildningstillfällen på:
5 maj Rättvik
www.bfmitt.se

• Anläggningsskötare
Brandlarm Leksand 17/9
• Heta arbeten Borlänge 6/9,
Ludvika 27/9
• Systematiskt brandskyddsarbete
SBA, Ludvika 13/9
• Vuxen-HLR med hjärtstartare
Leksand 17/9
• Brandfarlig vara mindre
omfattning Avesta 20/9
• Fördjupning-Tillståndsansvar
Heta arbeten 25/9

•
•
•
•
•
•
•
•

BOKA och se alla våra utbildningar på:
www.bfmitt.se | 070-930 63 60

HJÄLP
SYRIEN!
Situationen i Syrien är desperat. Våldet trappas upp och
varje dag är en kamp för överlevnad. Röda Korset är på
plats och med ditt stöd kan vi fortsätta att rädda liv.

Så här kan du hjälpa:
>> Swisha valfri gåva till 123 000 46 48
>> Sms:a AKUT SYRIEN till 72 900 och skänk 100 kr

GENOM ATT SMS:A ELLER SWISHA GODKÄNNER DU ATT BLI KONTAKTAD AV RÖDA KORSET. DINA PERSONUPPGIFTER HANTERAS ENLIGT PUL.

Cafékväll i Tabor
Till alla er som på olika sätt
hedrat minnet av vår älskade

Greta Händemark

Vår älskade

Elisabeth
"Lisbeth" Olsen
* 21 november 1945
har hastigt lämnat oss i stor sorg
och saknad
Dala-Järna den 2 februari 2020
GÖRAN
Marie och Peter
Liam
Ann och Niclas
Emil och Evelina
Solen som gick ner ikväll
Den skall skina för dej, kära
Och fågelns frihet ska nog visa
väg och det ska bli
Mycket ljus och mycket värme
Tro och hopp det får du med dig.
Många tårar, tunga stunder
Är jag rädd för att det blir
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka lördagen den
22 februari kl. 13.00.
Akten avslutas i kyrkan.
Alla hälsas välkomna.
Tänk gärna på Hjärt Lungfonden
tel.020-0882400
Dalkullornas Begravningsbyrå

Vår kära

Ingrid Back
* 11 april 1937
har lämnat oss i stor sorg och
saknad
Dala-Järna den 1 februari 2020
KERSTIN och LARS-OLOV
Inger, Anders, Karin och Mats
med familjer
INGEMAR
Ernst
Tänk, när en gång det töcken har
försvunnit,
som över detta livet breder sig
När evighetens sköna dag
upprunnit och himmelskt solljus
flödar på min stig
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredagen den
14 februari kl.13.00.
Akten avslutas i kyrkan.
Alla hälsas varmt välkomna

vid hennes bortgång och
begravning, vill vi framföra
vårt varma tack
BERNDT
Bernt-Erik, Annelie och Lars
med familjer

Lördag 15/2 kl.18.00

Kapellgatan 5
Vansbro

Sång, musik och mellansnack
av Maria (f Berg) Krister, Alex och Lena

Servering

Välkommen!

Frälsningsarmén

Mån 17/2 13.30
		

Sångstund, Söderåsens äldreboende. Sångarbröderna.

Nås Missionshus

Hjälp oss hitta
botemedlet!

Sönd kl.16 EftermiddagsKaffe
Sång o musik med Ove och Berit
Onsd kl.14, Fred kl.19 CofféHouse.
Välkomna!

Fr 14/2 17.00 Fredax.
Lö 15/2 19.00 Tonår.
Sö 16/2 11.00 Gudstjänst tillsammans med
Källartorpskyrkan i MK.
			
Åke Johansson
			
Barnsamling, ”trappa upp”
		
KYRKKAFFE!
Sö 16/2 13.00 Församlingens årsmöte.
Sö 16/2 19.00 Unga vuxna.
Välkomna!

Välkomna!

Varje dag dör
fem svenskar
av diabetes.

Myrbackakyrkan

Källartorpskyrkan
Sö 16/2		 11.00
					
			
15.00
					
Må 17/2		 09.00
Ti 18/2		 18.00

Gudstjänst tillsammans med
Myrbackakyrkan i MK.
Årsmöte för Källartorpskyrkans ungdom.
Bön.
Symöte.

Välkomna!

Dalkullornas Begravningsbyrå

diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

Välkommen till
Begravningsbyrån Brandser
Förlusten av en nära anhörig hör till de svåraste
stunderna i livet. Med erfarenhet och omtanke
hjälper vi Er med allt som berör begravningen.

Ni når oss dygnet runt på tel

0281-20990

Dala-Järna

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

Tel: 0281-140 36 – besvaras dygnet runt.
Begravningsbyrån Brandser
Järnvägsgatan 52, 786 31 Vansbro
www.brandser.se

Rör • Bygg
Murning

Tel. 070-678 73 87
Kom i Toppform till Våren
Gratis rådgivning
Else-Britt och Thorsten Limnell
Oberoende Herbalifemedlem

Tel. 0708-689 867

För snart 10 år sedan skadade jag mig i en
motorcykelolycka och fick svåra skador i mitt
knä. Efter olyckan började en lång och jobbig tid med nio stycken operationer samt en
knäprotes. Smärtan i mitt knä var fruktansvärd
och sömnen blev lidande. Jag visste inte om
jag orkade leva med smärtan. Inga värktabletter
hjälpte. Jag har varit inlagd på olika smärtkliniker. Samtliga läkare jag träffat har sagt samma
sak, ”Du får lära dig att leva med din smärta”.

Årsmöte för Fågelklubben Vingarna
Hulåns ordenshus tisdag 25/2 kl. 19.00

BETONG & BYGGARBE
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, semlor och bilder.
Om du ser eller hör berguv och/eller kungsörn, ring
Jonas Pehrs och berätta 070-374 05 87!

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

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

En hoppfull och musikalisk föreläsning
på temat Demenssjukdom

Vansbro Församlingsgård

Med vänlig hälsning Sören och Inger

Onsdag 19 februari kl.18.30
Jannika berättar och sjunger om
glädje och kärlek som arbetsredskap i demensvården och
själva livet.
Kostnadsfritt!
a!
Alla

En läkare uttryckte: ”Vill du ha ett värdigt liv, så ska du amputera ditt ben, då kanske, men bara
kanske, du slipper din smärta”.
Jag fick ett visitkort av min kusin. Hon sa; Sören, ring Åke Enander, på Smärtkliniken Dalarna!
Efter första behandlingen minskade smärtan i mitt knä ganska mycket!
Idag känner jag hopp.
Laserbehandlingen har hjälpt mig med att jag känner mig gladare, får sova bättre och att smärtan
i knä minskat med över 50 %.

070-672 07 63

Åke Enander
Leg. Sjuksköterska
Cert. Medicinsk Laserterapeut
Telefon Vansbro: 072-589 32 00
Telefon Falun: 023-320 00
Facebook: Smärtkliniken Dalarna
Mejl: smartkliniken.dalarna@telia.com

Jannika Häggström
undersköterska, musiker,
författare

n
varmt välkom

Vansbro Demensförening

TORNEMALMS
BILREKOND

från Vansbrobladet AB

Floda Frisörstuga

och återkom med
eventuella
ändringar till oss senast Skönhet
Måndag
kl.Hälsa
09.00.
070-656
03 96
och
för Hela människan
annonskorrekturen
som
Godkänd
och
den
senaste
versionen
kommer
att
Allt
0241-22
676
brobladet / Järna-Nytt
på angiven utgivningsdag.
inom

bilvård
nnons@vansbrobladet.se

www.flodafrisorstuga.se

Järnvägsgatan 35, 786 31, Vansbro

Välkommen!

PRO VANSBRO
0281-717 33

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord

Medlemsmöte i Pelarsalen
fredag 21 februari kl.14.00

Information av kommunens biståndshandläggare
Underhållning av Aronsson och Truls
Kaffe och smörgås 30:-

Välkomna!

Linda Täpp
010-212 63 37

Elisabeth Nilsson
010-212 63 30

Emma Melin
010-212 85 45

Mattias Wärman
010-212 99 24

Invigning och öppet hus
i Aspias nya lokaler
Trine Lind
010-212 97 93

Eva-Marie Larsson
010-212 54 14

Linn Andersson
010-212 10 58

Alla är välkomna till öppet hus
14 februari kl. 08.00–17.00
Erik Perjos
010-212 63 43

Mikaela Nyrén Olsson
010-212 97 63

Sofie Eriksson
010-212 56 25

Ulrika Nordquist
010-212 49 68

Johanna Johnsson
010-252 42 33

Vid brådskande ärenden, kontakta kontorschef Lina Täpp, 010-212 63 37

Invigning kl. 10.00.
Invigning
Vi bjuder på kaffe och
och tårta!

Thorolfsvägen 1
782 30 Malung
010-210 33 00

Lisellska Torget 1 | Malung
| 010-212 63 30
www.aspia.se
Marianne Nyhlén

Linda Täpp
010-212 63 37

Elisabeth
Nilsson
010-252 45
13
010-212 63 30

Emma Melin
010-212 85 45

Mattias Wärman
010-212 99 24

SOPHÄMTNINGSSCHEMA 2020

Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

Informationsbladet med sophämtningsschema för perioden 1/3-2020 till
28/2-2021 kommer ut till hushållen
under vecka 7 och 8 så håll utkik i
din postlåda!

Alla hjärtans
dags erbjudande
0281 - 103 33
Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00 - 14.00

Observera att förra årets hämtningsschema sträcker sig till 28/2-2020.
Du hittar aktuella hämtningsscheman
på vår hemsida.
Där kan du också söka sophämtningsdagar för din adress med hjälp av vår
karttjänst:
dalavattenavfall.se/traktkarta
020–200 210

Restaurangsidan
Varmrätt:

Tor: Flygande Jakob med ris.
Rotfruktsoppa, pannkaka, sylt och
grädde.

Oxfilé (svensk) medaljonger
med rödvinsås samt bea
och klyftpotatis.

Fre: Fläsknoisette, stekt potatis, med bea/
rödvivsås.
Strömmingslåda med dill och grädde.

Koto polo (fetaostspäckad
kycklingfilé) med sallad,
tzatziki och sötpotatis.

Mån: Korvgryta med grönsaker och potatis.
Fläskpannkaka med lingonsylt.
Tis: Stekt strömming med potatismos.
Köttgryta med ris/potatis.

dalavattenavfall.se

Förrätt:
Grillad halloumi

Ons: Makaronipudding med lingonsylt.

Grekisk kycklinggryta med ris.

Alternativ 2:

Efterrätt:

Camembert med hjortronsylt och glass.

Endast varmrätt 209:2 rätters 259:3 rätters 299:-

Boka bord, ring 0281 100 35

0281-109 55
Tor: Raggmunk med stekt fläsk.
Grekisk moussaka.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvins-		
sås, stekt potatis el pommes.
Black and white.
Strömming, mos, dillsmör och 		
lingon
Mån: Färsbiff, gräddsås och lingon.
Fiskgratäng.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Pasta med kycklingsås.
Ons: Nattbakad högrev, potatisgratäng med skysås.
Panerad fisk med skagenröra.

Saltviksvägen 1, 786 33 Vansbro

En bättre miljö idag och för kommande generationer.

TE RÖJ & PLÅT AB

Öppettider:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

Alla hjärtans dag

BROGRILLEN

Vi utför jobb inom:
Plåt, Tak, Problemträd,
byggnadsarbeten och övrigt.

GRILLKÖK & PIZZERIA
Tfn. 0281-713 54

076-277 41 15, teroj.se

DAGENS LUNCH

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

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

GRILLBIFF

CHICKYBITS

LÖVBIT

KEBABTALLRIK

SCHNITZEL

KEBABRULLE

KÖTTBULLAR

GYROSTALLRIK

RÖDSPÄTTA

FALAFELRULLE

KYCKLINGTALLRIK

FALAFELTALLRIK KYCKLINGRULLE

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

Nå ut med dina

Budskap

Dessert: inkl. kaffe och kaka
Cheesecake, salted caramel

Husmanskost - Buffé

inkl sallad, bröd, smör, 33cl läsk

239:-

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

Hjärtligt välkomna!

HAMBURGARE 150g 8 OLIKA SALLADER

80:-

Bon Filé Krassato

En bit av den finaste oxfilén
marinerad i rödvin och vitlök.
Grillas och serveras med
vitlökssmör på spegel av
rödvinssås.

FÖR AVHÄMTNING 11-14
PIZZA 1-24, 46-47

Fredag 14 februari
K loc kan 16 - 22

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

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

BLomsterflickan har ordet!
Vill ge en ros till
Håkanssons konditori som alltid håller öppet
och välkomnar med sitt underbara café. Här är
alltid lika rent, fint, gott och mysigt.
Tårtorna är från himmelen. Hälsningar Malin

Jag skulle vilja skicka en ros till
Anki Hermansson, chef på Bäckaskog 3an,
en chef som gör allt för sin personal och de boende.
Finns alltid där och stöttar och lyssnar!
Tacksam att ha henne som chef!
Tack till alla fröknar
på Jofsens förskola, för att ni finns och
för allt det roliga och de kreativa aktiviteterna
Undrar varför hela Smedbergsskolans
ni gör för våra barn!
mittenvåning måste ha lyset på?
Har nu lyst minst i 5 månader?
Miljöaktivisten
Ni läsare har nu möjlighet att maila/skicka in era rosor och gnäll,
så lovar vi att publicera det på den här sidan.
Ni som skickar in får naturligtvis vara helt anonyma om ni så vill.
Välkomna att maila på: info@vansbrobladet.se
Red.

Vansbrobladet/Järna-Nytt

TORSTEN LARSSON SVARAR OCH FÖRKLARAR
Vi är glada att Torsten hjälper oss att svara på era kommunala frågor, dels kommer det in en del synpunkter till
våran gnällspik, och flera av våra läsare tycker att vi ska
berätta om vad som händer i vår kommun. Därför kommer
några av frågorna som dykt upp.
Vad gör ni i Vansbro kommun för att förhindra utflyttning och ett
minskat invånarantal?
-Det viktigaste är att vi har ett bra näringslivsklimat, antal anställda i
den privata sektorn har ökat med 255 anställda de senaste tio åren.
En annan viktig del är också att det finns bostäder för de som vill
flytta hit, vi kommer att påbörja en byggnation av åtta lägenheter vid
Korsnäsgården i Dala-Järna under 2020, det kommer att bli ett äldreboende som i sin tur ger ett antal lediga hus eller lägenheter

Vad gör ni i kommunen för att stävja den
ökade droganvändningen särskilt bland
de unga?
-Vi kommer att hålla ungdomsgårdarna
öppna i både Vansbro och Dala-Järna. Vi
tar hjälp av brottsförebyggande rådet och
stöttar föreningslivet så att ungdomarna
får en aktiv fritid.

Hur går det med kommunens
ekonomi?
-Resultatet för 2019 verkar bli ett
underskott på 20 miljoner så vi behöver
spara 20-30 miljoner. Vi har tagit fram
90 sparåtgärder som vi hoppas kan ge
ett bra resultat. Det positiva är att med
den nya kostnadsutjämningen mellan
kommunerna och ökade generella statsbidrag ger detta kommunen totalt ca 10
miljoner kr per år. Jag tror verkligen att
vi kommer att fixa detta.

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

Gnällspiken har levererat en del kritik riktad mot det kommunala har du,
Torsten något att säga om detta?
-Angående kritiken om våra vägar som är kommunala så vet vi om detta,
det enda jag har att säga är att vid en dålig ekonomi och besparingstider,
så är det oftast vägar och byggnader som kommer i sista hand.

-Vi politiker tillsätter endast kommunchef, ekonomichef, och chefer för
förvaltningsområdena övriga anställningar görs på chefsnivå i respektive
enhet.
Angående frågan om trädgårdsavfall frågade vi driftledaren Erik Bergström på Dala
vatten o avfall.
- Vi tar absolut mot trädgårdsavfall på ÅVC-Bäckdalen, vi har ingen anvisad plats men
det är bara att prata med personalen där, så hjälper de er med erat trädgårdsavfall.
Text o Bild NG

Äga lokaler i Vansbro – idioti eller förmån?

Det går inte att v isa bilden.

Sportsidan

Jag träffade Martin och Theresia Kolstad utanför deras fastighet i Vansbro.
I den här fastigheten, har som de flesta känner till Westlings sågbladsfabrik huserat
under en massa år, men sedan ett drygt år tillbaka har all verksamhet flyttats. Och
som ni kanske vet så har stora nybyggnationer skett i Vansbro, och det kan komma
att innebära en del omflyttningar av företag i Vansbro.
Hur som helst så finns det nu lediga lokaler, vad ska de användas till?

Hulåns IF´s

ÅRSMÖTE
Onsdagen den
26 februari kl.18.00
vid ordenshuset, Hulån
Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!
Att äga fastigheter i Vansbro,
Hur vågar ni det? Undrar jag…
-Jag förstår att tanken slår dig om man
tittar på att Vansbro ligger i glesbygd mitt
i Dalarna. Samtidigt är min upplevelse
att det finns kreativitet och framåtanda
i Vansbro, nya och gamla företag växer,
byter lokaler och om jag förstått det rätt
är det bostadsbrist. Nu är vi intresserade
av att hitta nya hyresgäster och kontakter.
Men hur skall ni få just era lokaler uthyrda? Blir nästa fråga….
-Ja vi vet att det är många kvadrat lediga
men fördelarna med Vansbro är många.
Vi skulle kunna se Vansbro som navet i
Dalarna där t.ex. omlastning kan ske för
fraktbolag. Då behövs både stora ytor och
lastkajer. Tänk bara på internet-handeln
som ökar det kan ju finnas fler än Lyko
som behöver stora lokaler. Det är det som
är spännande, när ett litet företag växer
och blir trångbodda har dom en helt annan möjlighet att hitta bra hyror på landet
än på större orter.
Jag har hört att Lyko kan leverera varor

Hulåns IF

samma dag till Stockholm om de beställs
innan kl 9 på morgonen, hur går det till,
undrar Theresia.
Det kanske är så att logistiken runt Vansbro fungerar mycket bra och att logistikvägarna redan finns.
Men det är väl industrilokaler ni äger?
-Ja precis och de är ganska häftiga med
betonggolv och högt i tak och jag ser att
det kan finnas fler ändamål för lokalerna
än industri, säger Theresia. För att inte
tala om ljusinsläppet och hur anpassningsbar fastigheten är. Det finns även
lastkajer och stora kontors- eller handelsytor. Läget är perfekt på vägen till Sälen,
säger Martin. Just nu är det en privatperson hyr källaren i den stora byggnaden.
Vi är helt öppna för nya idéer kring vilka
företag som skulle kunna passa i våra lokaler. Om det är idioti eller förmån att äga
lokaler i Vansbro kommer att visa sig. Det
är i alla fall en spännande förmånsresa. Vi
känner att vi bidrar till glesbygd och Dalarna vilket är meningsfullt samtidigt som
vi får många möten med olika människor.

Om du som läsare har tips så hör av dej till Martin eller Theresia Kolstad.
E-post: mkf.kolstad@gmail.com
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VAIK-Björbo

Trevlig fredagsunderhållning
Fyllda läktare med härlig stämning
Publik 325 st
Resultat 2 -10

Sveriges största ungdomstävling i Skidskytte

Välkomna att se framtidens
skidskyttestjärnor på Riksfinalen i
Snöån 15-16 februari
Spåren på Snöån hålls stängda på
lördag till kl.18.00 och söndag till kl.13.00

Vi bjuder på lite fina bilder, när nu vintern verkar lysa med sin
frånvaro. Fotograf Kjell Dalsheim Dala-Järna

Onsdagen

Den 12:e februari
Soluppgång 07.33

VECKANS RADANNONSER

2020
Solnedgång 16.33

Dagens längd
9 timmar
0 minuter

Vi gratulerar Evelina & Evy på namnsdagen
Hyres: Hus eller lägenhet, i
Dala-Järna eller Nås. Anna-Lena.

Händelser genom tiderna den 12:e februari

Skridskospår på Skramsen

Vifarnäsudden, Gensen

1771 - Den svenske kungen Adolf Fredrik
avlider i akut matförgiftning på Stockholms
slott, efter att ha förätit sig på en mängd
rätter, varav semla/hetvägg har blivit mest
känd i sammanhanget. Han efterträds
som kung av Sverige av sin son Gustav III
som dock själv är omedveten om dödsfallet, eftersom han vid tillfället befinner sig i
Paris.
1994 - Olympiska vinterspelen 1994 invigs i
Lillehammer av kung Harald V. Spelen
avslutas 27 februari.

Troligen hängbron i Kvarnåker

Snökristaller

2005 - Den svenska versionen av musikalen
Mamma Mia!, som bygger på popgruppen ABBA:s låtar, har premiär på Cirkus i
Stockholm. Där spelas den fram till januari
2007 och när den efter en kort period i
Göteborg i början av sommaren samma
år läggs ner har den spelats 555 gånger
och setts av över en miljon besökare.
2009 - En amerikansk och en rysk satellit
kolliderar 80 mil ovanför norra Ryssland,
vilket är första gången en sådan kollision
inträffar i de konstgjorda satelliternas då
över 50-åriga historia.

Bessarbron, Dala-Järna

Snöån

Källa: Wikipedia

Tfn 073-925 07 74
Säljes: Klyvsåg.

Tfn 070-697 70 66
Säljes: Yamaha 4-takt skoter, RS
Vector L-TX 2013. 600mil
i kanonskick 50 000:- p.o.k.

Tfn 070-538 76 10

Radannonsera

25kr

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

Besök vår
hemsida
vansbrobladet.se
Gilla oss på
Facebook

Fyra kostnadsfria seminarier — ditt nästa steg till
ett framgångsrikt och lönsamt företag
Vill du göra drömmen om ett företag till verklighet? Eller vill du ta ditt företagande till en ny nivå?
Almis seminarieserie ger dig både kunskap, inspiration och skapar handlingskraft för ditt företagande.
Vid varje tillfälle blandas information och diskussion.
Du och ditt företag – om att gå från idé till affärsmodell
Seminariet ger dig kunskap och inspiration att utveckla din företagsidé och ditt erbjudande. Bland annat genom
att ta lärdom av andra företagare. Du får också ta del av modeller och verktyg som hjälper dig i ditt företagande.
VANSBRO: tid:

Ons. 19 feb., kl. 13:00–16:00

plats: Värdshuset Flottaren, Järnavägen 12, Vansbro

Räkna på din affärsidé – om ditt företags viktiga ekonomiska samband och nyckeltal
Seminariet ger dig kunskap att planera ekonomin och förstå utfallet av dina ekonomiska rapporter. Du får veta
vad du behöver tänka på när du ska prissätta och hur du kan finansiera din tillväxt, hur en balans- och resultaträkning hänger ihop, hur du kan arbeta med budget, kassaflöde, resultat och olika nyckeltal.
MALUNG:

tid:

Ons. 4 mars., kl. 13:00–16:00 plats: Sankt Olof Hotell & krog, Moravägen 11, Malung

Att sälja med framgång – om att förstå dina kunder och underlätta köp
Seminariet visar hur du gör det enkelt för din kund att köpa av dig, det ger dig alltså kunskap och inspiration om
hur du arbetar smart med din marknadsföring och försäljning.
VANSBRO:

tid: Ons. 25 mars., kl. 13:00–16:00 plats: Värdshuset Flottaren, Järnavägen 12, Vansbro

Att växa – om att tänka tillväxt redan från start
Under seminariet diskuterar vi de områden som är särskilt utmanande för företag i tillväxt. Du får träffa andra
företagare som är i liknande situation. Du får också verktyg och konkreta tips för att styra ett företag i tillväxt.
MALUNG:

tid: Ons. 1 april., kl. 13:00–16:00

plats: Sankt Olof Hotell & krog, Moravägen 11, Malung

Anmäl dig via kalendariet på almi.se/dalarna
eller genom att scanna QR-koden
med din mobilkamera
Seminarierna är kostnadsfria, men om du anmäler
dig och sedan inte kommer kostar det 250 kr.

