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Onsdag 26 februari 2020

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik!

................................................
...................................................................

Köttfärs
95:-/kg
Siljans chark 69.
BONUSKUND
Sverige

Läsk
6-pack

Coca-cola
6x33cl

29:-/st
+pant

Rotsaker
Sverige/Tyskland

5:-/kg Smör
max 10kg
/hushåll

Klass 1
Hel vitkål/morötter/
gul lök/rödbetor

Kycklingfilé
Kronfågel

Mån - Lör 8-21, Sön 9-21
.............................................................

Arla

35:-/st

5:-/st

BONUSKUND

Flera sorter
500g

69:-/st

BONUSKUND

Fryst
1kg

Keso
Arla

15:-/st
BONUSKUND

Flera sorter
500g

ushåll
max 5 köp/h

Våffelmix
Ekströms
210g

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

Passa på priser!

DAMMSUGARE
ELECTROLUX EUSC66-sb

1 490:-

SLUTREA!!!

70% RABATT

Ord.pris 2 290:-

BLENDER 290:Ord.pris 490:-

Vårnytt i butiken!

DANS

Ordenshuset Nås
Sön 1 mars. kl.16-19.30
Musik: Kalle & Stefan

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

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

29 februari kl.16.00

Jajärnas lokal, adress: Myrbacka 82

JaJärnas lokal, adress: Myrbacka 82

välkomna önskar styrelsen
VarmtVarmt
välkomna
önskar styrelsen

Kvinnojouren Marie

Torsdag 27 februari

Kl 14.00 Legoland Andakt, Torbjörn Axelson.
Kl 14.00 Solgärdet Andakt, Båt Lena Ekman.

Söndag 1 mars

Kl 11.00 Järna kyrka Musikgudstjänst kring
Frälsarkransen, Eva Cronsioe.
Barbro Rydhamn med sångensemble.
Kl 14.00 Söderåsen Andakt, Eva Cronsioe.
Kl 16.00 Äppelbo kyrka ”Den som bär”
Mässa med musik, Eva Cronsioe.
Barbro Rydhamn med sångensemble.

Tisdag 3 mars

Tfn 070 663 53 79

Onsdag 4 mars

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

Rävklapp i Närsen 7 mars kl.08.00
Samling vid bystugan. Kostnad 50:Vi bjuder på ärtsoppa och korv under dagen.
För info ring Tomas: 070-362 60 99
Välkomna!

La Cholita Foodtruck

Toppform till Våren?
Gratis rådgivning
Else-Britt och Thorsten Limnell
Oberoende Herbalifemedlem
Tel. 0708-689867

Kl 11.36 Järna kyrka Lunchorgel
–en musikalisk förrätt.
Kl 12.00 Järna församlingshem Sopplunch.

Vansbro, Leksand, Gagnef

070-632 32 65

www.hja.se

Lärarförbundet i Vansbro

Kallelse till årsmöte Landsbygdspartiet oberoende Vansbro
Onsdag 26 februari
29/2
kl 16.00
Kallelse till
årsmöte
Landsbygdspartiet oberoende Vansbro

kommer med sin första försäljning för året,
sälja hamburgare vid Säljgården i Noret
fredagen 28/2 från kl.17.00 tills det tar slut.
Alltid med högrev från Gubbgårdens slakteri, nybakat bröd från
Ryggåstugan, hemmagjorda dressings samt pickles.
NYHET! Vi kommer även sälja nyfriterade pommes från
Säljgårdens KRAV potatis.
Passa även på att köpa med potatis från Säljgården
till 10% rabatt.

Varmt välkomna!

W 15 lokalavd. i Vansbro

Kl 18.30 Järna Lillkyrka Veckomässa, Torbjörn Axelson.
Kl 11.45 Vansbro kyrka Dagens tanke
med Båt Lena och Anki.
Kl 12.00 Vansbro församlingsgård Sopplunch.

Kaffe och samvaro

Träffpunkten

varje tisdag kl 10.00 i Järna församlingshem.

Utsikten

varje onsdag kl.10.30 i Vansbro församlingsgård.

11-kaffe

inbjuder till ÅRSMÖTE!
Plats:

Värdshuset Flottaren
Tid och dag:
Tisdag 10/3 kl.18.00
För att delta vid middag
efter mötet, anmäl ditt
deltagande till:
lararforbundet@lararforbundet.vansbro.se
senast 4/3

Välkomna!

Skamheds Byamän
håller

ÅRSMÖTE

Onsdagen den 25 mars
kl.18.00

			
Skamheds bystuga
Sedvanliga
årsmötesförhandlingar.
Välkomna!

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!

Styrelsen

En önskan att sluta dricka!
Välkommen

Anonyma Alkoholister
Möten Tisdagar kl 19.00
Församlingshemmet
Dala-Järna

Din trycksaksleverantör online!

Myrbackakyrkan
Vår älskade

Kerstin Högosta
Eriksson
* 8 september 1947
har stilla lämnat oss
Dala-Järna den 16 februari 2020
PER-OLOV
Gabriel och Catharina
Saga och Stella
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 sker i
Järna kyrka fredagen den 6 mars
kl.13.00. Alla hälsas välkomna,
akten avslutas i kyrkan.
Tänk hellre på cancerfonden än
blommor. 020-595959
Dalkullornas Begravningsbyrå

Innerligt älskad,
oändligt saknad

Sjö Anna Olsson
* 30 januari 1923
Nås den 12 februari 2020
Monica
Lars-Uno och Ing-Marie
Viveca
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Barnbarnsbarnbarn
Övrig släkt och vänner

Du somnade in så stilla
Tack för alla skratt, samtal
och klokheter Du lärt oss
Tack för att Du alltid
gjort allt för oss
Vi ser Dig dansande
med dina bröder
på ängarna på andra sidan

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Nås kyrka fredagen den 28
februari kl. 13.00. Efter akten
inbjudes till en minnesstund på
Dala-Järna Hotell. Tänk gärna
på Alzheimerfonden
tel. 020-30 11 30.
www.brandser.se

till Er alla som hedrat minnet av
vår älskade
Ni når oss dygnet runt på tel

0281-20990
Dala-Järna

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

Lisbeth Olsen
vid hennes bortgång och
begravning
GÖRAN, MARIE, ANN
Liam, Emil, Evelina

Fr 28/2 17.00 Fredax.
Lö 29/2 19.00 Tonår.
Sö 1/3 19.00 Unga vuxna.

Vår älskade

Iris Elovsson

Vår innerligt älskade
Son och Bror

* 24 november 1929

Simon Olsson

har lämnat oss i sorg och saknad

* 3 mars 1983
har lämnat oss i stor
sorg och saknad

Uppsälje
den 17 februari 2020
Mary
Susanne, Liselotte, Tomas
med familjer
Övrig släkt och vänner

Två ögon som lyst är slutna
Två flitiga händer lagt sig till ro
Frid susar träden
kring stugan Du älskat
Farväl bugar blommorna
Du vårdat så ömt
Tack kvittrar fågeln,
som var morgon Dig hälsat
Tyst viskar vinden,
Sov så gott
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Järna kyrka
fredagen den 6 mars kl. 10.00.
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 2 mars.
Tänk gärna på Cancerfonden.

till alla Er som hedrat minnet av
Vår älskade

Ingegerd Olsson
vid hennes bortgång.
Ett särskilt tack till personalen
på Bäckaskog för god vård och
omsorg
Barn
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Dala-Järna den 13 februari 2020
INGMARIE och PER
Louise och Emil
Charlie, Stellan
Maria och Gustav
Carl, Kerstin, Lasse
David och Lina
Aron, Julian, Sam
Victoria
Isabelle
Morfar

Välkomna!

Skålö Kapell

Lör 29/2 kl. 16.00 Väckelsemöte!

Maranatavänner från 			
Långshyttan, Kil och Bingsjö.
Bullens varmkorv!

Välkomna!

Källartorpskyrkan
Må 2/3		 09.00
Ti 3/3		 19.00
					
					
Välkomna!

Bön.
Norrländskt symöte med
Lennart Larsson som
spelar och sjunger.

Betel

Övrig Släkt och Vänner

Du kommer alltid att finnas
i våra hjärtan

Torsdag 5 mars kl.18.00
Betelstickgruppen samlas hos Siv Larsson.
Välkomna!

Begravningsgudstjänsten
kommer att ske i kretsen
av de närmaste.
Dalkullornas Begravningsbyrå
0281-20990
info@dalkullornas.se

Till alla er som på olika
sätt hedrat minnet av
min älskade hustru

Astrid Jonsson
vid hennes bortgång
och begravning
vill jag framföra mitt
varma tack. Ett stort tack
till hemtjänsten
Gösta

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

Köp bergKöp
berg- nu!
värmepump
värmepump
nu!
55-tums Smart-TV ingår.

Rör • Bygg
Murning

Tel. 070-678 73 87
Kom ihåg!

Agrippina

Lördag 29 feb.
kl.19.00

Kvinnojouren Marie
Vansbro, Leksand, Gagnef

barncancerfonden.se

TELEFONJOUR
dygnet runt

070-663 53 79
Årsmöte

Funderar du på attSmart-TV
köpa värmepump? Då
har du chansen
55-tums
ingår.

NYINVIGNING 24-26 AUGUSTI

Kvinnojouren Marie, Vansbro
Tisdagen den 17 mars kl. 18.00
Plats: Lokalen, Vansbro
Välkommen!

att göra en extra bra affär just nu: Köp en berg-, jord- eller
sjövärmepump
Thermia
före den 31
får du
Funderar
du på från
att köpa
värmepump?
Då mars
har dusåchansen
4K Ultra
HDKöp
Smart-TV
på jordköpet.
en göra
Samsung
55-tums
eller
att
en extra
bra affär
just nu:
en berg-,

Kl: 10-19 tors, 10-17 fre, 10-15 lör.
sjövärmepump
från Thermia
den
mars så får du
Läs mer om erbjudandet
ochföre
hitta
din31
närmaste

Teatern Medborgarhuset, Vansbro

Bli Barnsupporter och
ge 100 kr/mån.
barncancerfonden.se
Bli Barnsupporter och
ge 100 kr/mån.

4K iUltra
HD Smart-TV
på köpet.
en
Samsung
55-tums
återförsäljare
på thermia.se/TV.
Välkommen till vår
nyrenoverade
butik
Malung!
24 augusti
- proffsdag med
flertal leverantörer
Vi bjuder påoch
kaffe
bakelse.
Glass till alla barn.
Läs på
merplats.
om erbjudandet
hitta&din
närmaste
återförsäljare på thermia.se/TV.
ORAS SAFIRA 1023F

Köksblandare med
varmvattenberedare

FM MATTSSON 9000E

IFÖ SPIRA 570

Handdusch

Ord. pris 345:-

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

1 995:-

Ord. pris 3 925:-

2 595:-

Erbjudandet gäller 1 februari–31 mars 2020 hos de återförsäljare som deltar
i kampanjen. Kan inte kombineras med andra rabatter och erbjudanden.

LÅGPRISTORG
Passa på att fynda,

Foto: Mathias Bergeld
Foto: Mathias Bergeld

195:-

Vad gör du om någon i
din närhet drabbas av
ett plötsligt hjärtstopp?

Fresh WC sticks

Möbelpaket

100:-

Vi erbjuder grundutbildningar och repetitionsutbildningar inom områdena

HLR, D-HLR, Barn-HLR, Första Hjälpen, Brandskydd

/4 st

för både privatpersoner och företag.

Ord. pris 3 245:- exkl. blandare
och vattenlås.

Erbjudandet gäller 1 februari–31 mars 2020 hos de återförsäljare som deltar
i kampanjen. Kan inte kombineras med andra rabatter och erbjudanden.

lagerrensning!

MALUNG
| Tel.
Följ oss på Facebook
& Instagram
SÄLEN

0280-130 75
| Tel. 0280-207 75

Vi skräddarsyr utbildningarna så att det passar just för den verksamheten som
ni är verksamma inom för att få ut så mycket som möjligt av utbildningen.
Det går även bra att köpa Första Hjälpen materiel, hjärtstartare via oss.
Hyra av hjärtstartare, (bindningstid 24 mån)

anders.strandberg@muntersbygg.seMalung | Installationsgruppen | Källvägen 15 | Tel: 0280-130 75

TORNEMALMS
BILREKOND

från Vansbrobladet AB

Floda Frisörstuga

BETONG & BYGGARBE

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

Hör av er för prisuppgifter och övriga frågor så hjälps vi åt att hitta den lösning
som passar er.
Lars Klang, Tfn. 072-559 11 09, lars@dutab.nu

Välkommen!

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

0281-717 33

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

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord

Westerdal

Håller årsmöte den
15 mars -20 kl.14.00
Plats:
Nya Brandstationen, Vansbro

Anmäl ditt deltagande till ordförande senast 12/3 via SMS
på tfn.nummer 070-300 56 19
Välkommen!

Ett varmt TACK för sponsring med lotterivinster vid
Ingmarsspelens Musikcafé
Vansbro Byggshop
Olséns Järnhandel
Fönsterbacken Media
Dala Cement
Åkerströms El
Björborevyn
Bettys Skafferi

Hemmadirekt
Nickusboden
Tempo Nås
Katrinas Gård
Snöborg Gård
Olérs Potatis
Birgit Roughead

Annacari Jons
Brittis & Elis Wiklund
Hemköp
AE Reklam
Donnes Mek & Kräng
Ryggåstugan
Dala-Järna Hotell

070-672 07 63

Vad Händer i Vansbro.

Vad händer i Vansbro? Ja den frågan har
jag fått ett flertal gånger från Vansbrobor.
De som varit på mej menar då vad som
händer i politiken.
Informationen är SÅ dålig att kommentarer har varit ” är det en klubb för intern
beundran” eller ” sitter ni bara där för att
sko er sig själva”. Hårda ord men i och
med att dom finns måste man ta dem på
allvar och inse att vi inte agerar transparent och att informationen om vad som
händer inte finns i den form som våra
kommuninnevånare har rätt att kräva!
Vansbros ekonomi är i ett svårt läge Vi
måste hitta besparingar på en 20 – 30
millioner kronor, ett besparingskrav som
kommer att drabba oss alla, på alla nivåer.
Samtidigt som vi måste spara får inte det
innebära att vi stagnerar, vi måste satsa
på saker som bostadsbyggande, kollektivtrafik, äldreomsorgen och framförallt
behålla de arbetstillfällen som finns och
arbeta ännu hårdare med vårt företagsklimat så att arbetstillfällena blir fler.
För något år sedan intervjuades ett antal
av företagsledarna i vår kommun och en
av de frågor som de lyfte var bristen på
boenden. De ansåg frågan vara akut.

Vad vi saknar i vår kommun är lägenheter
med standard för 2000:talet, lägenheter
som motsvarar de krav som ställs idag.

Att bygga 8 st lägenheter för äldre är
något vi behöver men detta betyder inget
för bostadsbristen i stort.
Erfarenhetsmässigt vet vi att så kallade
flyttkedjor endast blir marginella och har
ingen större betydelse för bostadssituationen. Vi måste våga bygga de lägenheter
som efterfrågas. Att inte göra det är att
tillåta vår kommuns nedåtgående spiral.
Enda sättet att få högre intäkter, är att få
människor att flytta hit, få fler som betalar skatt i vår kommun.
Vansbro är en geografiskt stor kommun
med mycket landsbygd. Det här motsvaras inte i kollektivtrafiken, det finns
stora vita fläckar där innehavet av bil är
ett måste. Alla partier i vår riksdag har
uttalat att ”hela Sverige skall leva” något
som vissa av våra lokala politiker anser
vara fel.
Mora lasarett är det lasarett som vi Vansbrobor har som huvudlasarett, men det
går inte att ta sig dit med kollektivtrafik.
Man måste ta omvägen över Malung eller
Borlänge men då finns ingen tid över för
ett lasarettsbesök som tar lite tid. Vi behöver en förbindelse med Mora!

Våra ungdomar har oftast endast bussen
när de skall till skola eller fritidssysselsättningar, men de busskort de har nu kan
de endast använda för resa till och från
skolan.
Skall de till fritidssysselsättningar, musikskola eller liknande måste de köpa separat
busskort något en del föräldrar inte har
ekonomisk möjlighet till.
Vänsterpartiet Vansbro vill utifrån jämlikhetsprincipen att samtliga skolungdomar
skall ha busskort, som de kan använda för
att ta sig till sina fritidssysselsättningar.
När begränsningarna i användningen av

busskort infördes var det väl i syfte att
spara pengar, enligt den information jag
har så har inte en krona sparats för kommunen . Då dyker frågan upp, vad var
avsikten med begränsningarna av busskorten för våra skolungdomar?
Att våra ungdomar har en möjlighet till
en bra och innehållsrik fritid är viktigt och
något vi måste stödja och utveckla. I det
är en fritidsgård en viktig del och där vi
som kommunpolitiker måste stödja och ge
möjlighet att utvecklas framåt.
Därför blir man förvånad när en del politiker uttrycker en vilja att fritidsgård och
biblioteksfilial skulle stängas som en del
av besparingarna vi måste göra.

något beslut om detta ej finns, skulle
innebära att man bygger för all särskild
äldreomsorg på Bäckaskog till en kostnad
på minst en kvarts miljard kronor. Med
vetskap hur sådana kalkyler brukar falla
ut kommer denna summa inte att räcka
till. Väljer man den vägen kommer vi att
bygga fast oss för flera decennier framåt
och kommer inte ur detta även om det
längre fram visar sig att vi måste välja
annan väg

En viktig del av att bygga för framtiden är
att i första hand behålla de arbetstillfällen
som finns och att fortsätta arbetet för att
få fler arbetstillfällen till vår kommun.

Vansbro kommun står inför att särskilda
boenden för våra äldre måste byggas ut
och byggas nytt, och vi måste välja vilken
väg vi skall gå.
Ska vi centralisera all service till Vansbro
tätort eller skall vi arbeta för att HELA
vår kommun skall leva. För oss i Vänsterpartiet är denna fråga självklar, hela vår
kommun ska leva.
Det innebär att vi ska bygga ut de särskilda boenden i de kommundelar där de som
är i behov av denna boendeform finns.
Vi har fram till dags dato fattat beslut om
en utbyggnad av särskilt boende i gamla
köket på Bäckaskog samt ytrenovering av
våning 1 i samma byggnad.
För att behålla service i kommundelarna
ser Vänsterpartiet att en utökning av särskilda boenden i Äppelbo samt en nybyggnad av särskilt boende i Dala Järna som
den väg vi bör gå.
Vänsterpartiet vill inte se att en utbyggnad endast sker, som vissa förtroendevalda vill, i Vansbro centralort. Det förslag
man fortsätter att lägga fram, trotts att

Det arbete som gjorts av vår näringslivsenhet fram tills nu är något som alla
Vansbrobor skall vara stolta över. Vad
företagarna tycker vet vi när vi ser rankingen där Vansbro ligger i topp i Dalarna.
För att behålla de arbetstillfällen vi har
och för att nya skall kunna skapas är det
viktigt att vi ger näringslivsenheten alla
möjligheter att fortsätta och utveckla sitt
arbete. För att vår kommun skall utvecklas och få en ekonomi i balans behöver vi
behålla de arbetstillfällen vi har och ha ett
näringslivsklimat som gör att fler företag
vill etablera sig i vår kommun. En sådan
utveckling innebär fler som betalar skatt
vilket är enda vägen till att vi kan behålla
den kommunala servicen på en bra nivå.
Kurt Lennart Karlsson

Vänsterpartiet Vansbro

BLomsterflickan har ordet!

Restaurangsidan

Tusen tack, Sven-Åke (Niklas)
och Angela i Äppelbo för den trevliga utflykten
med kolbullar och fiskning vid fina Igeltjärn som
du Niklas har ställt iordning så bra.
Hälsningar Stefan Andersson

Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

Vill ge en ros till alla underbara
fröknar på Björbo förskola samt Björbo skola
som gör allt för våra underbara barn. En stor
eloge och ett fång med rosor är dem värda.
Hälsningar Malin
Jag hoppas verkligen att det inte
blir
någon
vana att köra cross efter nya vallen
Vilken bra tanke att vi
(vansbrosimningstarten-ängarna-VUC).
alla skall medverka till att
Måndagen 17/2 runt tre halvfyra var det en blå
spara på skattepengar och tänka på miljön.
cross som gasade rejält efter vallen vilket gör
Som förebild kan vi ju ha Dalatrafik och
djupa spår. Men hen har kanske tänkt att
region Dalarna. 50-100 miljoner betalas
kratta till spåren efter sig.
för ingenting. Som belöning får ansvariga en
Vallen är ju så fin att
årslön utan att behöva göra något. Samtidigt
promenera
och jogga efter.
ska ersättare anställas med lika hög lön.
Motionär.
VI BIDRAR ALLA på olika sätt !!!!
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.

0281 - 103 33
Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00 - 14.00
Tor: Färsbiffar med lingon och rödkålssallad, sås och potatis.
Blomkålssoppa, pannkaka med sylt
och grädde.

BROGRILLEN

GRILLKÖK & PIZZERIA
Tfn. 0281-713 54

DAGENS LUNCH

FÖR AVHÄMTNING 11-14

Fre: Fläskkarré, gräddsås och potatis.
Kycklingpasta.

PIZZA 1-24, 46-47

GRILLBIFF

CHICKYBITS

LÖVBIT

Mån: Pytt i panna med ägg och rödbetor.
Makaronipudding.

KEBABTALLRIK

SCHNITZEL

KEBABRULLE

KÖTTBULLAR

Tis: Torsk med äggsås och potatis.
Kebabgryta med ris.

GYROSTALLRIK

RÖDSPÄTTA

FALAFELRULLE

KYCKLINGTALLRIK

Ons: Kassler, champinjonsås och potatis.

Het räkpasta.
Saltviksvägen 1, 786 33 Vansbro

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

FALAFELTALLRIK KYCKLINGRULLE
HAMBURGARE 150g 8 OLIKA SALLADER

80:-

inkl sallad, bröd, smör, 33cl läsk

Mån: Viltskavsgryta.
Fiskgratäng.
Tis: Fläsk med löksås.
Pasta med kycklingsås.
Ons: Dillkött.
Panerad fisk med remouladsås.

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se
mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

EXPEDITIONSTID

Öppet Alla dagar 11.00-21.00.

Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00

Lunchbuffé Tisdag-Fredag 11.00-14.00

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

Järnvägsgatan
35, 78631 Vansbro
Vansbrobladet/Järna-Nytt

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

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

vansbrobladet.se
EXPEDITIONSTID

Fredag
8.00 - 16.00
annons@vansbrobladet.se
Måndag 8.00 - 16.00
0281-719 88

Telefon:
0281-719 88
Utkommer varje helgfri onsdag med en upplaga på ca 5000st exemplar
Annonsprislista
2020 E-post:
i Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna, Nås
och Björbo samt utlämningsställen
annons@vansbrobladet.se
Alla
priser
är
exkl.
moms.
i Fredriksberg och Dala-Floda.
Hemsida:
Postens gruppförsändelser.
Ansvarig utgivare: Nils Gudmunds.
www.vansbrobladet.se
Modulhöjder
Priser
Eftertryck av
och foto förbjudes.1-spalt
För insänt, ej240:beställt
material,
(51mm bredd)
X1text
30mm
/modul
ansvaras ej.X2
Tidningens
är begränsat 360:till högst
/modul (78,2mm bredd) ENDAST FÖR SPECIALSIDOR
63,3mm ansvar för fel1,5-spalt
Annonsmaterial senast
2-spalt
480:- /modul (105,5mm OBS!
bredd)
X3 96,6mm
annonskostnaden.
3-spalt
720:- /modul
X4 129,9mm
För skada p.g.a
uteblivet eller felaktigt
införande ansvaras
ej. (160mm bredd)
FREDAGAR KL. 12.00
Liten halvsida 1930:Stor halvsida 2570:Helsida
4500:-

Fre: Fläsknoisette med bea, rödvins		sås, stekt potatis el pommes.
Lasagne.

Husmanskost - Buffé

Vansbrobladet/Järna-Nytt

X5 163,2mm
X6 196,5mm
X7 230mm

0281-109 55
Tor: Raggmunk med stekt fläsk.
Grekisk moussaka.
Vegetarisk lins o grönsaksgryta.

(160mm bred, 3 moduler hög)
(160mm bred, 4 moduler hög)
(160mm bred, 7 moduler hög)

Nya öppettider
Från och med 2 mars har vi nya öppettider.
Måndag – fredag 11.00–16.00. Tidsbokning övriga tider.
Du kan också göra dina bankärenden i appen, på webben eller ringa 0771-77 88 99
för personlig service dygnet runt. Ha din personliga kod redo när du ringer.
handelsbanken.se/vansbro

PRIDE

FÖR ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE

ANDREASGÅRDEN 11.00

Skönhet och välbefinnande för både kropp och själ

SAXVIKEN 12.00

TÄVLA MED
MORGONBÖN
& VI ÄR MED I
r
ö
f
s
SAMLING
PARADEN!
Dag
!
G
IN
TÄVL
Leta
TINGSHUSPARKEN 12.30-16.00
Leta och
ochvinn
vinn.

Susannes Fot & Kroppsterapi

Morgonbön, t-tröjor och flaggor till Tillsammans står vi upp för allas lika
alla. Vandring till Saxviken.
värde. Störst av allt är kärleken!

Tävla
KYRKANS TÄLT
Tävlaom
omen
enklocka
klockaSVENSKA
Gör ditt eget Pridearbmand, fixa en tatuering eller häng med oss.
värde
värde2495:2.495:-

g

bladet AB

Välkomna till Blå Huset

Ur vilka annonser är följande
Ur vilka hämtade?
annonser är
detaljer
MORA KYRKA 13.00-16.00
följande
hämtade?
Skriv
ner detaljer
rätt annonsör
och ange
Annonskorrektur
från Vansbrobladet AB
Fyll
i
rätt
annonsör.
KYRKOPEDAGOGISKA
ditt namn. Maila ditt svar till:
förslaget och återkom med eventuella ändringar till oss senast Måndag kl. 09.00.
Skicka ditt svar till: Granska
info@vansbrobladet.se
I annat fallVANDRINGAR
anses annonskorrekturen
som Godkänd och den senaste versionen kommer att
ROSTSKYDDSi Vansbrobladet
Järna-Nytt
utgivningsdag.
och upplev/Mora
kyrkapå
på angiven
nya, kreativa
sätt! Barn som vuxna.
Masen,
Fridhemsplan
2, Kom
eller
skicka/lämna
tillpubliceras
GARANTI
0281-719
88
annons@vansbrobladet.se
Järnvägsgatan
35,
786 31, Vansbro
792
30
Mora.
Vansbrobladet
Märk kuvertet ”Dalawatch
v 34”
Järnvägsgatan
35
allt har ett bäst före
Fastighetsmäklare Erland Näsdal
ANDREASGÅRDEN
FRÅN 13.30
786
31
Vansbro
datum, rostskydda
Lösningen skall var oss tillhanda

Tfn. 070-324 84 53

Ge ditt ansikte ny lyster!
Hårvårdsprodukter
Köp en för 149:ord. 209:-

Föllinges
ekologiska morotsolja

249:-

KÖRWORKSHOP
Rostfritt?
din bil i tid!

Annonskorrektur från Vansbrobladet AB
Köp två för
med eventuella ändringar till oss senast Måndag kl. 09.00.Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo
Annonskorrektur
från Vansbrobladet
AB
senast
28 augusti
2019.
uren som
Godkänd
ochden
den senaste
versionen
kommer
att
ord. 418:Granska
förslaget
och
återkom
med
eventuella
ändringar
till
oss
senast
Måndag
kl.
09.00.
RATIS
prova-på-veckor.
Onsdag
26 är
februari
Alla sångsugna
välkomna att medverka i Pride-kören. Övning med
rna-Nytt på angiven utgivningsdag.
rostskyddskontroll!
IBoka
annat
fall
anses
annonskorrekturen
som
Godkänd
ochkl.
den09.00.
senaste versionen kommer att
Kl
11.36ioch
Järna
kyrka
Lunchorgel
Granska
förslaget
återkom
med
eventuella
ändringar
till
oss
senast
Måndag
musiker
kyrkan
kl
16.
Kl
18
medverkar
kören
i
regnbågsmässan.
Boka
rostskyddskontroll!
dagar.
Lösningen skaI annat
varafalloss
tillhanda
senast
måndag den
2 mars
kl.12.00
publiceras
i Vansbrobladet
Järna-Nytt
angiven
utgivningsdag.
anses annonskorrekturen
som
Godkänd och /den
senaste på
versionen
kommer
att
–en musikalisk
förrätt.
Slutspurt
obladet.se Järnvägsgatan 35, 786 31, Vansbro
publiceras
i
Vansbrobladet
/
Järna-Nytt
på
angiven
utgivningsdag.
Kl
12.00
Järna
församlingshem
Sopplunch.
Vansbro,
lycka till!
kr, ungdom (t o m 17 år)/ Priset hämtas hos Olséns järnhandel
0281-719i 88
annons@vansbrobladet.se
Järnvägsgatan 35, 786 31, Vansbro

STOPP I
AVLOPP

Rostfritt?
RHBilmek
RHBilmek
på rean!

Välkomna
L.ånglet Mora. Telefon 0250-310 22.
L.ånglet
Mora. Telefon 0250-310 22.
16.15
hösten med färg
0281-719ANDREASGÅRDEN
88 annons@vansbrobladet.se
www.mbilmek.se Järnvägsgatan 35, 786 31, Vansbro
Torsdag
27 februari
Ta 3 betala
för
2lånebil
1. ____________________________
____________________________
• Rörinspektion
Ewww.mbilmek.se
tAlltid
t Andakt,
vfri
afrirlånebil
m t Torbjörn
T A C K6.
f ö r sJust
p onunstora
s r ifina
ng med lotterivinster
as
100Holst,
kr (gäller
1 juli – 30 juni).
Kl 14.00
Legoland
Axelson.
Vi bjuder
på denAlltid
billigaste
Bollchryss
e live på Dalarnas
museum.
Kl 14.00 Solgärdet
Andakt,
Båt
Lena
Ekman.
• Stamspolning
I
n
g
m
a
r
s
s
p
e
l
e
n
s
Musikcafé
Gäller alla
rödmärkta varor
Ord. pris 99:styckföreläsningNYTTJA
Söndag
mars
Samiaullah 1
och
Abdolah berättar om sina erfarenheter.
Efter

åste vara medlem).
• Högtrycksspolning
ksida
m (t o m 17 år)/studerande 40 kr.

dom

een
Åhs.

UNG, KÄR & HOMOSEXUELL I
150:AFGHANISTAN: ÄR DET2 för
MÖJLIGT?
MORA - FINNSNÄS
ROT1.______________________

Ring o
boka tidch!

Fotvård
Kinesiologi
Psykopraktik
BEMER-terapi

129:-

ord. pris 159:-

vid

Välkomna till:

JUST NU!
PRIS/ST

6.______________________

19.00-20.00
Gäller t.o.m. lörd 24/8
Kl
Järna
kyrka
Musikgudstjänst
kring
2. ____________________________
7. ____________________________
en11.00
serveras
te och
scones.
Begränsat antal
platser,
anmälan
så långt
lagret till 025019.15-20.00Bostadsrätts-3:a
0281-717 33
Vansbro Byggshop
AVDRAGET med bra läge i området.
Annacari
Hemmadirekt

Jons
Frälsarkransen,
Eva Cronsioe.
Arrangeras
i samverkan
med Mora pride ochräcker
biblioteket.
Vansbrobladet ABMarkplan. Inglasad uteplats26000.
med lugnt
läge.
Olséns
Järnhandel
Barbro
Rydhamn
med
sångensemble.
Brittis
&
Elis
Wiklund
Nickusboden
kl.
18.30
KYRKOGATAN 1
18.00-19.00
Kl 14.00
Söderåsen
Andakt,
Eva
Cronsioe.
Fönsterbacken
Media
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återkom
med eventuella
ändringar
till oss
senast Måndag
kl.
09.00.
Hemköp
Tempo Nås
Rymligt
kök
med
burspråk.
Följ
oss
på Instagram
@gummangronmora
MORA
•
070-383
39
93
den
i Vansbro.
MORA
18.00
Kl
16.00KYRKA
Äppelbo
kyrka
”Den som
onskorrekturen
som Godkänd och den senaste
att
0250-185
00 • bär”
www.gummangron.se
Dala
Cement
Transporter
AE Reklam
Katrinas Gård
QUIZversionen
–i Vinn
presentkort
www.mkspolteknik.se
Eget
tvätt-/klädvårdsrum
lgh.kommer
Förråd
vid entrén.
ladet
/17.30-18.30
Järna-Nytt
på angiven
utgivningsdag.
Mässa med musik, Eva Cronsioe.
3.
____________________________
8. ____________________________
0771-77
88
99
nonskorrektur frånBilder
Vansbrobladet
AB
Åkerströms
El
Donnes Mek & Kräng
Snöborg
Gård
och mer info
finns24/8
på Hemnet.
Lörd.
17.00 –Barbro
19.00Rydhamn
med sångensemble.
Varmt
välkomna in till oss!
Grävtjänster
um
18.00-19.00
inger.
s@vansbrobladet.se
Järnvägsgatan
35,
786
31,
Vansbro
Björborevyn
Ryggåstugan
Olérs
Potatis
2.______________________
7.______________________
Hjärtligt
välkomna!
Regnbågsmattan
är
utrullad,
Pride-kören
sjunger,
pray
in
colors.
Sara
um förslaget
19.00-20.00
anska
och återkom med eventuella ändringar till oss senast Måndag kl. 09.00.
BOKAoch
BORD
PRIS 1 500 som
000Godkänd
kr/bud
Bettys
Skafferi
nnat fall anses annonskorrekturen
den
senaste3församlingspedagog
versionen
kommer
att
Grus
&
Matjord
Dala-Järna Hotell
Birgit
Roughead
Lejonclou,
i
Idre/Särna,
medverkar
med
en
betrakTisdag
mars
UTSTÄLLNING
ÖPPET
HUS I utgivningsdag.
LÄRKASTUGANPROFESSIONELL
FÖNSTERPUTSNING
bliceras
i Vansbrobladet / Järna-Nytt
på angiven
31Veckomässa,
AUGUSTI
-Torbjörn Axelson.
telse.
efter
gudstjänsten.
Kl
18.30
Järna
Lillkyrka
inklKyrkfika
kabel-TV
er
s skola 19.00-20.00 MÅNADSAVGIFT 3 446 kr

!

vriga tider.

REGNBÅGSMÄSSA
Guld, Silver,
Mynt
KÖPES

139:-

Ord pris 219-229:-

Medicinsk Fotvård i Dala-Järna
Tel. 070-240 93 38

PARVELRÄNNET
9. ____________________________
Hotell Bishop Arms (fd Siljan Hotell)
,
TIMMERHUSEXKURSION 4. ____________________________
SEMINARIUM
23 NOVEMBER

81-719 88

HELT ENLIGT DINA ÖNSKEMÅL

annons@vansbrobladet.se
Järnvägsgatan
786 31, Vansbro
ADRESS Finnsnäsvägen
35,35,
Mora.

öndag
FÖRELÄSNINGAR
19.00-20.00

Onsdag6,4Mora
mars
8 marsVI Moragatan
MORA
BIBLIOTEK
VISAS MåndagMåndag
26/8 kl 17-18.
Kl
11.45
Vansbro
kyrka
Dagens
tanke AB | Örjasvägen 3
SÄLJER
Mora
Städ & Fönsterputs
26/8 kl. 11.00-13.00

Upptäck vår fantastiska

Anmäl
gärnasig
omtill
Du kommer.
& 999
KULTURHUS
3.______________________
8.______________________
är
detläs
dags
att
anmäla
la carte),
fika,
| info@morastad.se
| www.morastad.se
kvalité & service!
20 kr guld Mat (lunch
3000 kr& àKl
se/gk
mer
om
passen.
12.00
Vansbro 0250-500
församlingsgård
Sopplunch.
Du och
hittar
hela
programmet
på
morakommun.se
eller
i
program5.10____________________________
10. ___________________________
kr guld lagat och
1500
krvisning
bakat
i eget kök
och
årets
e. Följ oss
gärna påParvelränn
Facebook.
För
info
och
anmälan
till
kontakta
bokenfödelseår
som du kanoch
hämta påhemhörighet
Mora
&kr kulturhus.
5 kr guldbibliotek
bageri. 700
Fullständiga
rättigheter. Kaffe och samvaro
amn,
Erlanddin
Näsdal
0250-179
070-537
79 90
50 kr 1975
- 76
90 90,
kr
Vi är inte så duktiga på att trycka kläder, skyltar eller att montera fordonsdekorer. Men vi är experter på:
jik.se eller telefon
0281-20409
0250-150
2010• info@cafezorn.se
• Öppet:punkten
tis-lör 11-17
kr 1972
54 kr
Träff
Transporter
erland.enab@gmail.com
före 1972
26 kr
r alla som är födda 20085 kreller
senare
Kuvertförsamlingshem.
• Flyers
varje tisdag kl 10.00 •
i Järna
2
kr
före
1942
44
kr
Grävtjänster
Namn: ........................................................................................................................
Utsikten
2
kr
före
1968
20
kr
• Broschyrer9.______________________
• Affischer
4.______________________
med Båt Lena och Anki.

• Visitkort Grus & Matjord • Kalendrar
Foldrar
• Brevpapper
varje torsdag i Järna•församlingshem.
•
Kuponger
• Fotoutskrifter
Promenadträff
Postadress: .................................................................................................................
vid Järna församlingshem,
onsdagar kl 14.00
•
Inbjudningskort
• Och allt annat
Guldsmycken
365 kr/g, guld
(ojämna
veckor).
Silverbestick
(ejNS)
2700
kr/kg Kalas, Bröllop mm
Dop,
inom papper...
10._____________________
5.______________________
vid kyrkstallet i Äppelbo,
Silvertackor
3900 kr/kg torsdag kl 14.30
1 kr före 1942
22 kr
1 kr före 1968
10 kr
DJIK-skidor
50 öre före 1962 6,5 kr
25 öre före 1962
3 kr
10 öre före 1962
2 kr

varje onsdag kl.10.30 i Vansbro församlingsgård.

0281-717 33
Adress: .......................................................................................................................
11-kaffe

Herrfickur
14/18kveckor)
2400/4200 kr
(ojämna
Armbandsur h. 14/18k
1300/2400 kr
Sedlar, Plåtmynt/Riksdaler, Tandguld,
Medaljer, Utländska mynt, Silversmycken

Välkommen till vansbrobladets eget tryckeri!

• info@vbtryckeri.se • 0281-719 88 • Järnvägsgatan 35, 786 31 Vansbro
VälkommenVbtryckeri.se
till gudstjänst!

Här finns plats
för fler annonsörer

L´ANZA

HEALING VOLUME

Alkoholens baksida

Film av och med Tomas Holst,
några tavlor inspelade live på Dalarnas museum.

En familjesjukdom

VINTER REA!

VECKANS RADANNONSER

30-50% Rabatt

Föreläsning av Anette Åhs.

Konfektion • Kängor • Dubbskor

Torsdag 5 mars kl. 18.30
Församlingsgården i Vansbro.

CYKEL & SPORT Vansbro

Fika och fri entré. Hjärtligt välkomna!

Äppelbovägen 2 • 0281 10167

PARVELRÄNNET

Söndag

Spelning på Selins
Lördag 29 feb kl.21-01

18år legkontroll
Entré 100:-

8 mars

Nu är det dags att anmäla sig till
årets Parvelränn
Ange namn, födelseår och din hemhörighet
ski@djik.se eller telefon 0281-20409
Öppen för alla som är födda 2008 eller senare

Studiebesök på LYKOS
nya
lager i Vansbro
Fyrklövern
Vansbro
Tisdag 10 mars kl.13.00
samling vid entrén
Anmälan senast torsdag 5 mars
Modevisning hos kollektion i Vansbro
Torsdag 26 mars kl.18.30
Anmälan senast torsdag 19 mars
Årets PÅSKLUNCH på Församlingsgården i Vansbro

DJIK-skidor

Onsdag 1 april kl.13.00
Anmälan senast torsdag 24 mars
VÄLKOMNA!!!
Anmälan till Britt-Marie Wiklund,
Tfn. 070-368 62 53 eller
Åke Linder Tfn. 073 660 66 10

Säljes: Volvo XC70 -00
26.000 mil, bra skick. 15000:-

Tfn 070-284 64 81

Säljes: Björk/barrved, lång fritt
gård Tfn 070-321 07 02
Säljes: Zittra, lite använd,
10 accord, ny väska.
Dragspel acordiola, 3kör, svart,
5+2 reg, väska.

Tfn 070-374 51 30

Radannonsera

25kr/raden!

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

SPELNING PÅ SIDE! LÖRDAG 29 feb kl.21-01
Nå ut med dina

Budskap

Hos oss når du ut
till ca

5000

st
Hushåll & företag

kör vi!
På lördag
!
Välkomna

Nå ut med dina

Budskap

SÖNDAG 1 MARS KLOCKAN 15.00
AVSLUTNINGSGUDSTJÄNST
för Frälsningsarméns
verksamhet i Västerdalarna

