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Bygg och Plåt
Jimmy Gustafsson
070-618 43 29
jimmy.bpr@telia.com

Onsdag 11 mars 2020

vansbro ab
Industrigatan 24
780 50 Vansbro
Tfn 0281-59
59 50, bpr@telia.com

Rör
Bengan Andersson
070-618 43 27
bengt.bpr@telia.com

Tel 0281-59 59 50

MARS KAMPANJ

på IVTs Jord & Bergvärmesortiment

berg/jordvärmepump är vassare Geo 500 E
allt. IVT Geo 500 är utvecklad
En stor liten nyhet
för att prestera i det nordiska
ela 10 års garanti på kompressorn.
Utvecklad och tillverkad i Småland för att prestera på topp i det nordvi en helt ny användarupplevelseiska klimatet. IVT Geo 500 är vassare än sina föregångare på allt. Vi
en helt ny användarupplevelse med touchscreen i färg och
intuitiv som din smartphone – introducerar
inbyggd appstyrning. Värmepumpen är lika intuitiv som din smartphone
– och med samma höga designnivå. På insidan ger den nyutvecklade
designnivå.
inverterkompressorn en jämn och effektiv värmeproduktion.

B

att du kan älska annat. www.ivt.se

ygg

Vi erbjuder
finansiering
Om-,
till- och
i samarbete med
nybyggnad
till fasta priser

P

låt

Allt inom tunnplåt,
huvar, beslag,
taksäkerhet och
tak-avvattning

R

ör

Vatten, avlopp och
värme Specialitet:
Berg- och
ytjordvärmepumpar.
Badrumsrenovering

Underhåll och skötsel av fastigheter för
företag och privatpersoner

Ring Bengan Tfn. 070-618 43 27
Utnyttja ROTAVDRAGET

Avtalsbyggare till
Dalarnas försäkringsbolag

Hör gärna av er!

Föreningen

Borta Med Vinden

AV VIK ANDE ÖPPETTIDER I MARS

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

kallar till årsmöte

Söndag 29 mars kl.10.00
Ja Järnas lokal

Den 16/3 och 23/3 håller kundservice
stängt. Under dessa dagar har vi
planerade stopp i vårt kundsystem och
kan därför ej hantera kundärenden.

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

NYINVIGNING 24-26 AUGUSTI
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-,

Vi utbildar inom:

Kl: 10-19 tors, 10-17 fre, 10-15 lör.

Truck
Travers
Fallskydd
Grävmaskin
Hjullastare
Liftutbildning
Fordonsmonterad kran
Förarbevis snöskoter
ESA Instruerad
ESA Röjning
EBR Kabelförläggning
EBR Maskinförarintyg

sjövärmepump
från Thermia
den
mars så får du
Läs mer om erbjudandet
ochföre
hitta
din31
närmaste

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
ORAS SAFIRA 1023F

Köksblandare med
varmvattenberedare

FM MATTSSON 9000E

IFÖ SPIRA 570

Handdusch

195:Ord. pris 345:-

1 995:-

Kontakta oss för mer info!

Ord. pris 3 925:-

Fresh WC sticks

Möbelpaket

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

100:-

För övriga frågor
maila oss på
info@dvaab.se.
/4 st

020–200 210

www.samu.se

Passa på att fynda,

lagerrensning!

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

0280-130 75
| Tel. 0280-207 75

En bättre miljö idag och för kommande generationer.

Malung | Installationsgruppen | Källvägen 15 | Tel: 0280-130 75

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

Monika Munters

SÄLEN

Årsmöte IF Frisk

Vansbrobladet/Järna-Nytt

Lördag den 28 mars kl.16.00
Plats: Skidstugan, slalombacken Lindesnäs

EXPEDITIONSTID
Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00

Vi bjuder på fika! Samtidigt kan ni se
ombyggnationen av vårat kök.
Välkomna!
Styrelsen IF Frisk

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

Kallelse

Medlemmarna i Morbergets samfällighetsförening
kallas till ordinarie årsmöte
onsdagen den 25 mars kl 18:00.
Plats, Myrbacka 85 A, Dala-Järna.

Styrelsen

PRO DALA-JÄRNA – NÅS

www.hja.se

dalavattenavfall.se

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.

MALUNG
| Tel.
Följ oss på Facebook
& Instagram

0281- 200 50 • info@samu.se

Kundservice
håller stängt
den 16/3
och 23/3

Har du egen brunn
och behöver akut
slamtömning, ring:
020-333 363.

återförsäljare på thermia.se/TV.

Foto: Mathias Bergeld
Foto: Mathias Bergeld

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vid akuta problem med det kommunala
vattnet och avloppet,
ring: 023-133 08.

Kom ihåg årsmötet, måndagen
den 16 mars, Hasse och Alf underhåller,
smörgåstårta och kaffe 30kr
Styrelsen

Järnvägsgatan
35, 78631 Vansbro
Vansbrobladet/Järna-Nytt
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
i Fredriksberg och Dala-Floda. Alla priser är exkl. moms.
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
ansvar
för
fel
är
begränsat
till
högst
1,5-spalt
360:- /modul (78,2mm bredd) ENDAST FÖR SPECIALSIDOR
63,3mm
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
X5 163,2mm
X6 196,5mm
X7 230mm

Liten halvsida 1930:Stor halvsida 2570:Helsida
4500:-

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

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

till Er alla som hedrat
minnet av vår älskade

Vår kära

Sjö Anna Olsson

Birgit Berg

Min oerhört älskade

Britt Willman

Michael
”Hallon”
Hallqvist

* 13 juni 1943
har idag lämnat oss
Vansbro den 24 februari 2020

vid hennes bortgång. Ett särskilt
tack till personalen på Söderåsen
för god vård och omsorg.

vid hennes bortgång och
begravning. Ett särskilt tack
till Hemtjänsten för
god vård och omsorg.
Lars
Nicholas
Maria och Stefan
Klas med familj

Vår kära

Sven Jons
* 19 februari 1926
har lämnat oss i stor sorg och
saknad
Dala-Järna den 29 februari 2020
KERSTIN
Jörgen och Yvonne
Sara, Sussi och Cristopher med
familjer
Ulf och Annelie
Evelina, Josephine och Johan
med familjer
Övrig släkt och vänner

Du var så god, Du var så glad
Du lämnar bara vackra minnen
Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad
Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid tänkt
Tack för våra lyckliga
år tillsammans
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredagen
den 20 mars kl.13.00
Akten avslutas i kyrkan.

* 14 oktober 1962
✝ 9 februari 2020
NINA
Johnny Signe Irma
Mor och bror
Släkt och vänner
...to walk, like Christ,
in grace and love
And guide you into my arms
In to my arms, oh Lord
Nick Cave

Begravningen äger rum
i kretsen av de närmaste

Monica, Lars-Uno, Viveca
med familjer

Irene
Kevin, Emilia
Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

Till alla Er som på olika sätt
visat oss stöd och omtanke
i vår stora sorg och saknad
efter vår älskade

Två ögon som lyst är slutna,
två flitiga händer lagt sig till ro.
Så vilar det vackra förflutna
i minnenas helgade bo.
Avsked har ägt rum
i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Simon Olsson
Tack för blommor, kort och
minnesgåvor till olika fonder.
För all god vård och omsorg av

Lilian Bjesse

Ingmarie och Per
Syskonen med familjer

till alla Er som hedrat minnet av
vår älskade

Kerstin Högosta
Eriksson
Ett särskilt tack till Hemtjänsten
och Palliativa teamet för fin
omsorg om Kerstin och oss.
PER-OLOV
Gabriel och Catharina
Saga och Stella

www.brandser.se

framför vi vårt varma tack
till personalen på Hemtjänsten
i Nås och Bäckaskog avd. 1.

Stort tack till SÖS och
till THIVA Karolinska
Universitetssjukhuset - Ni vet
vilka ni är!

Lena, Matts, Åsa

Se minnessidor.fonus.se

Dalkullornas Begravningsbyrå

till alla Er som hedrat minnet av
vår älskade

Kerstin Högosta
Eriksson
Ni når oss dygnet runt på tel

0281-20990

Dala-Järna

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

Ett särskilt tack till Hemtjänsten
och Palliativa teamet för fin
omsorg om Kerstin och oss.
PER-OLOV
Gabriel och Catharina
Saga och Stella

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

DANS

Ordenshuset Nås
Sön 15 mars. kl.16-19.30
Musik: JanneStefans

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 12 mars

Kl 14.00 Legoland Andakt, Torbjörn Axelson.
Kl 17.00 Vansbro kyrka Pastagudstjänst, Båt Lena.

Trygga och effektiva
värmepumpar.

Kampanjpris på flera modeller.

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

Söndag 15 mars

Kl 11.00 Äppelbo kyrka Gudstjänst, Eva Cronsioe.
Kl 14.00 Söderåsen Andakt, Eva Cronsioe.
Kl 18.00 Järna kyrka Musik i fastetid, Leif Johansson
och Andreas Runeson framför musik från
skivan Lendt. Eva Cronsioe – präst.

Tisdag 17 mars

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

Rör • Bygg
Murning

Onsdag 18 mars

www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

Ett

-ligt stort TACK!

Till Lena o Peter
Mikaela o Erik
Lotta o Junior
För att Ni hjälpte Angelie
när hon halkat och brutit
benet.
Er hjälp var ovärderlig
Bengt Brandt

Årsmöte
Vansbro Dansklubb
Tisdag 24/3 kl 19.45

Plats: Skamheds bystuga
Vi dansar som vanligt från kl 19.00
Välkomna! Styrelsen

Tel. 070-678 73 87
FASTEAKTIONEN 2020

Kaffe och samvaro

Träffpunkten

varje tisdag kl 10.00 i Järna församlingshem.

Utsikten

varje onsdag kl.10.30 i Vansbro församlingsgård.

11-kaffe

BYGG-TEKNIK
I MALUNG AB

info@byggteknik.se

0280 - 131
0280-131
2020

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!
Vårsalongen 2020
Vernissage söndagen den
22 mars kl.11-13
Söndag 22 mars kl.13.30
Plats: Grottan, medborgarhuset, Vansbro
Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt föreningens framtid.
Vi bjuder på fika!

ÅRSMÖTE!

Kontakta oss
för mer
information!

Voffor gör di på detta viset?
Ja det kan man verkligen undra. Det här är
den syn som mötte Britt-Marie Brandt när hon
besökte den underbart fina bad och grillplatsen
vi Jont Nils tjärn.
Det är för bedrövligt när folk lägger ned både
pengar och en massa tid på att fixa och dona
för oss andra, sen raseras alltihop under en
fredagskväll. Man kan verkligen undra vad som
får dessa marodörer till att göra detta.
Hoppas den som gjort detta ställer upp med
återuppbyggnaden av denna fina plats.
Ni som vet något om detta får gärna kontakta
Britt-Marie eller Bengt Brandt.

STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD

svenskakyrkan.se/act

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

Tfn. 0281 20968

Kl 18.00 Vansbro kyrka Ungdomsmässa, Båt Lena.
Ungdomskören.
Kl 19.30 Järna församlingshem ”Till förmån för
Cancerfonden”
Trubadurerna Ove Aronsson, Dala-Järna
och Annette Mattsson, Tyngsjö sjunger
och berättar. Kaffe serveras.

Äppelbo socken ligger i

27 juni - 5 juli 2020

Dalarna, ingår sedan 1971 i
Vansbro kommun och motsvarar från 2016 Äppelbo distrikt.
Socknens areal är 374,70
kvadratkilometer, varav 358,90
land. År 2000 fanns här 1
005 invånare. Äppelbo socken
utbröts tidigt ur Järna socken.
1815 överfördes till Rämmens
socken i Värmlands län, områdena Höksjön och Skärfjällen.
Vid kommunreformen 1862
övergick socknens ansvar för
de kyrkliga frågorna till Äppelbo församling och för de
borgerliga frågorna till Äppelbo
landskommun. Landskommunen uppgick 1971 i Vansbro
kommun. Församlingen uppgick 2010 i Järna med Nås och
Äppelbo församling.
1 januari 2016 inrättades distriktet Äppelbo, med samma
omfattning som församlingen
hade 1999/2000.
Socknen har tillhört fögderier,
tingslag och domsagor enligt
vad som beskrivs i artikeln
Dalarna. De indelta soldaterna tillhörde Dalaregementet,
Vesterdals Kompani.
Ett gravfält med stensättningar är funna vid Harn i Busjön.
Från den tidiga järnåldern finns
talrika slaggförekomster. Bland
lösfynden från stenåldern kan
nämnas trindyxor, skifferdolkar, spjutspetsar, och eldslagningsstenar de har hittats efter
älvens stränder och tillrinnande
åar. Slagg efter järnframställning kan återfinns på flera
platser i socknen främst efter
Noret, som är Busjöns avrinning ut i Västerdalälven.
Under Gustav Vasa byggdes den tidigare kyrkan. Den
utvidgades sedan år 1664, för
att 1771 ersättas av en större,
timrad kyrka. Fram till 1880
fanns också en klockstapel
vid sidan om kyrkan, denna
revs sagda år och ersattes av
ett torn sammanbyggt med
kyrkan.
Text från Wikipedia

Välkommen på företagsfrukost!
Plats: Flottaren
Tid: 17 mars kl. 07:30
Program
07:30-08:00 Frukost
08:00-09:00 Vansbrosimningen presenterar årets program och nyheter och berättar
om planerna för 70-årsfirandet. Vansbro
kommun berättar om sin medverkan under
Vansbrosimningen.
Anmälan till: mattias.christianson@vansbro.se

vansbrosimningen.se

Det går inte att v isa bilden.

Sportsidan

PARVELRÄNNET 2020 TACKAR
PAR
För en väl genomförd tävling vill
Dala-Järna IK skidor tacka alla
tävlanden, funktionärer och
bidrags-givare för goda insatser.

Ord pris 9995:-

ÅRSMÖTE
DALA-JÄRNA IK
Torsdag 26 mars
kl. 19.00 på Snöå Bruk

Dala-Järna, Robert 072 188 42 25, Ola 073 422 85 70

Vansbro Demensförening

håller årsmöte onsdag 18 mars kl 17:30
i församlingshemmet, Dala-Järna
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Vi bjuder medlemmar och intresserade på kaffe & semla
Alla hälsas välkomna!

Vansbro Atletklubb

ÅRSMÖTE

Onsdag 25 mars kl.18.00 vid simhallen
Välkomna!

Hjälp! Vaik hockey är i behov av

Hjälp oss att hålla hockeyn vid liv!

ÅRSMÖTE

Årsberättelser. Val av huvudstyrelse,
styrelser för fotboll- och cykelsektion,
revisorer och valberedning.
Utmärkelser. Fika.

Vansbro AIK Fotboll

Stefan Lyko berättar om LYKO:s

Lördag 28 mars klockan 13.00
Vanåvallens klubbstuga
Vi bjuder på fika
Välkomna!

Jens Eriksson svarar på frågor
om sin skidkarriär
Information om projekt ”Snöå Arena”
Huvudstyrelsen hälsar alla varmt välkomna!

Hockey
en ny styrelse. Är du intresserad?
Kontakta:
Ulf Nilsson 070-678 70 20
Inger Granberg 072-508 00 66

utveckling och framtid

Testvinnaren! Tysk kvalitet!
AL-KO SNÖSLUNGA med elstart
Endast 2 kvar!
6995:- monterad & körklar

VAIK HOCKEY

djik.se

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

ÅRSMÖTE
Nås IF
Söndagen den 29 mars kl.18.00,
vid skidstugan.
Välkomna!

Klubbmästerskap DJIK-skidor
Onsdag 18 mars kl.18.30 (fri stil)
Snöå skidstadion, Anmälan på plats

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

Verkstadschef till Sepson AB i Vansbro
Sepson AB har god tillväxt på en global marknad och vi söker nu en verkstadschef som vill ta oss
till nästa utvecklingssteg.
Som verkstadschef hos Sepson AB har du alltid kunden i fokus och även stort fokus på strategiskt
process- och utvecklingsarbete för att bygga en modern organisation.
Arbetet präglas av ständiga förbättringar på verkstadsgolvet och för samarbetet internt och extern.
Sepson Group består idag av tre fabriker, förutom i Vansbro Sverige, i Bangalore Indien och i
Pittsburgh USA. Detta leder till behov av struktur och ledning på en global arena.
Du går i täten för att utveckla servicegraden mot kunder genom digitalisering och lyhördhet för
kundernas behov. Verkstaden har idag ca. 15 medarbetare, där du har personalansvar.
Du rapporterar till vår COO och tillika platschef i Vansbro.

0281 - 103 33
Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00 - 14.00

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

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

Tor: Kålpudding, sås och potatis.
Blomkålssoppa, pannkaka, sylt och
grädde.
Fre: Kycklingklubba, currysås och ris.
Pasta carbonara.

• Ansvar för produktionen när det gäller planering, resultat, budget och strategier.
• Ansvar för kompetensutveckling och bemanning på lång och kort sikt.
• Implementation av processer, strukturer och ständiga förbättringar.
• Delaktig i digitaliseringsarbetet (vi arbetar med Monitor).
• Tätt samarbete med den operative ledningsgruppen mellan
försäljning, teknik och inköp, för att säkerställa att företagets vision och mål uppfylls.
• Medlem i ledningsgruppen.
Vi söker dig som är affärsmässig och har god erfarenhet från tidigare produktionsledning,
gärna från fordonspåbyggare och/eller hydraulikbranschen. Du har troligen relevant utbildning
på som lägst gymnasienivå, men dina personliga egenskaper väger lika tungt.

DAGENS LUNCH

Mån: Isterband med dillstuvad potatis
och rödbetor.
Fiskgratäng.

80:-

inkl sallad, bröd, smör, 33cl läsk

Tis: Fiskgratäng med räkor och potatis.
Biff Lindström med sås och potatis.

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

Ons: Moussaka med potatis.

Arbetsuppgifter:

BROGRILLEN

Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt potatis el pommes.
Högrevshamburgare med pommes.

Tfn. 0281-713 54

Mån: Korv stroganoff med ris.
Kassler med ananas och ost, becha
melsås och potatis.

Kycklingpasta.
Saltviksvägen 1, 786 33 Vansbro

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

0281-109 55
Tor: Raggmunk med stekt fläsk.
Lasagne.

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

Tis: Fläsk med löksås.
Kycklingfilé med paprikasås
och ris.
Ons: Choritzo med tomatsås och
tzatziki.
Pocherad fisk med vitvinsås
och potatismos.

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

BLomsterflickan har ordet!
Stort fång röda rosor vill jag ge till
tjejerna på Lab, Vansbro vårdcentral,
för att NI är så underbara.
Hälsningar Christina Bäck

Dina ledaregenskaper är goda och du får andra med dig på ett positivt och engagerat förhållningssätt. Du har lätt för att ta strategiska och operativa beslut och du får att få saker att hända.
Du har stort intresse att sätta upp mål och följa upp och nå dem. Som person är du trygg och
uthållig att driva och genomföra förändring. Du är ansvarsfull, självgående, lösningsorienterad
och prestigelös. Du kan uttrycka dig både i tal och skrift på svenska och engelska.
Att se till att vår produktion fungerar lika bra väl som en Sepsonvinsch är ditt jobb, något du gör
med ledarskap, kompetensutveckling och coachning av personal.
En utmaning men något som är riktigt roligt.
Vi söker Verkstadschef till Sepson AB i Vansbro. Heltid. Tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag 5 April till: Info@sepson.se Kontakt: Christer Matses, tfn. +46281-75 844

Ett stort fång rosor till Café Unikum
vid medborgarhuset! Fantastiskt gott fikabröd
och mat. Kan verkligen rekommendera deras
Taco-buffé på torsdagar.
Mycket nöjd gäst
Jag vill ge en bukett med rosor
till mina fantastiska kollegor på Parkskolan/
Den här veckan låter vi
Triangeln för ert fantastiska arbete.
Gnällspiken ligga kvar i
Ni gör ett fantastiskt arbete och ni förgyller
skrivbordslådan,
min dag varje dag
han kommer nog säkert att
Kollegan
krypa fram nästa vecka igen.

Andliga sånger tillsammans
med Bengt Bergström
Söderåsens äldreboende
kl.13.30
Måndag 16 mars Lindstrands, Malung.
Måndag 20 april Malungs dragspelsklubb.
Måndag 4 maj Musikskolan Vansbro.
Måndag 18 maj Bengt Albertsson.
Måndag 8 juni Sångstund B Bergström.
Måndag 29 juni Lindstrands, Malung.
Med reservation för ev. ändringar.
Alla VARMT VÄLKOMNA!
Klipp gärna ur och
spar annonsen!

Myrbackakyrkan

Fr 13/3
Lö 14/3
Sö 15/3
		
Sö 15/3

17.00 Fredax.
19.00 Tonår.
11.00 Gudstjänst i Källartorpskyrkan. Barnsamling ”trappa upp”
19.00 Unga vuxna.
Välkomna!

Nu är det dags att nominera en ungdom
som vill utvecklas inom kultur, idrott eller
entreprenörskap till

Nås Missionshus

otroliga leveranstider!

Sönd kl.16.00 Gudstjänst
Medv. Kerstin Rask Lind m.fl.
Onsd kl.14 och Fred kl.19 CofféHouse.
Välkomna!

Källartorpskyrkan

Sö 15/3		 11.00
					
					
Må 16/3		 09.00
Ti 17/3		 18.00

Gudstjänst tillsammans med
Myrbackakyrkan i KK.
Anton Bergstrand Leksand.
Bön.
Symöte.

Taborförsamlingen
To 12/3 09.00
Sö 15/3 11.00
Ti 17/3 18.00

Välkommen!

Kapellgatan 5
Vansbro

Morronbön.
Gudstjänst Berit o Lennart Olsson.
Bön.

Vansbrobladets eget tryckeri
i centrala Vansbro
med en utav Sveriges
modernaste maskinpark och
dessutom

Facebook: Vansbro Next Instagram: #vansbronext

Sista nomineringsdag

29 mars 2020
maila till vansbro@foretagarna.se eller ring 070-321 12 86
Är du företagare och vill stötta lokala ungdomar?
Kontakta Företagarna eller Näringslivssamverkan.
i samarbete med

Kuvert
Broschyrer
Visitkort
Foldrar
Kuponger
Inbjudningskort
Flyers
Affischer
Kalendrar
Brevpapper
Fotoutskrifter
Roll-Up
Banderoller
Och en del andra saker...

Välkommen du också!
Järnvägsgatan 35, 786 31 Vansbro

och alla medlemsföretag

0281-719 88 • info@vbtryckeri.se

Rävklapp i Närsen

Vi vill tacka alla sponsorer som skänkt priser
till årets Rävklapp i Närsen!
Utan er vore detta omöjligt.

Rävkommittén.

PRO VANSBRO

Välkomna på Årsmöte
Pelarsalen, fredag 20 mars kl.14.00
Årsmötesförhandlingar, kaffe och underhållning

ÅRSMÖTE
Hulåns Ordenshus 24 Mars kl.18.30

Lyssna och inspireras av Anke Meyer som pratar om
solceller el-bilar och landsbygd.
Vi bjuder på fika och hembakat.
Välkomna!

Äppelbo
Fiskevårdsområdesförening
Ordinarie fiskestämma
Fredag 20 mars kl.18.00
Plats: Äppelbo vandrarhem
Obs! köp fiskekort för 2020
Styrelsen

FASTFRUSNA PÅSAR DITT ANSVAR SOM FASTIGHETSÄGARE
ps
Fler ti
lare
k
för en
ring
hante
avfalls r du
hitta
på vår
da!
hemsi

Specialerbjudanden i mars

Kalla nätter och minusgrader kan orsaka problem med fastfrusna
påsar i framförallt matavfallskärlet. Som fastighetsägare är du
ansvarig för att påsarna är lösa och kärlen går att tömma när vi
hämtar ditt avfall. Kontrollera därför kärlen när du ställer ut de
för tömning och ta loss påsar som sitter fast.
Bästa sättet att undvika fastfrysning är att hålla matavfallspåsen så torr som möjligt:
• Blanda matavfallet med använt hushållspapper
• Låt blött matavfall rinna av innan det läggs i påsen
• Förvara påsen luftigt, använd den ventilerade hållaren ni har
fått av oss
• Ställ ut påsen för att frysa till innan du lägger den i kärlet

Boka service
innan 31 mars

Få 500:- rabatt

Om det ändå är påsar kvar i kärlet efter sophämtning:
Peta loss påsarna och låt de ligga kvar till nästa gång sopbilen
kommer.
Det bruna kärlet är väl tilltaget i storlek och bör utan problem
räcka i en månad.

www.eljasmotor.se
Granska förslagetBjörbo
och återkom 0241-23520
med eventuella ändringar till oss
I annat fall anses annonskorrekturen som Godkänd och den sen
Annonskorrektur från Vansbrobladet AB

dalavattenavfall.se

En bättre miljö idag och för kommande generationer.

publiceras
Vansbrobladet /och
Järna-Nytt
på angiven utgivningsda
Auktoriserad verkstad
föri Hyundai
Suzuki
0281-719 88

Huvuddelen av sparförslagen handlar om effektivisering och påverkar
inte allmänheten negativt.
Politiska beslut som påverkar är främst:
1. Reducering av tid på ungdomsgårdarna - det blir öppet två kvällar
i veckan i Dala-Järna och två kvällar i Vansbro.
2. Fritidscheckar kommer fortsatt ges ut, men enbart till barn 6-16 år.
3. Antalet kommunala feriejobb begränsas till 20.
4. Instrumentalundervisning i musikskolan ges från årskurs 3 mot
tidigare från årskurs 2.
5. Skolorganisationen utreds, men inga förändringar under 2020.
6. Antalet särskilda boendeplatser och korttidsplatser reduceras
något.

annons@vansbrobladet.se

Järnvägsgatan 35, 78

Årsmöte

TORSTEN LARSSON SVARAR OCH FÖRKLARAR
-Nu har vansbro kommun släppt sitt besparingsprogram
med 90 punkter. Hur kommer allmänheten att beröras av
detta?

Boka en gratis
koll innan
besiktning hos oss

Hjulinställning 995:gäller under mars månad.
Dags att se över sommardäcken

Hitta fler tips och råd för en enklare avfallshantering på
dalavattenavfall.se

020–200 210

Vi bjuder på nya
torkarblad vid bokning
av rutbyte innan 31 mars

Vansbro arbetarkommuns
årsmöte hålls den 19 mars
kl 18.30 i ordenshuset, Hulån.
Sedvanliga årmötesförhandlingar.
Förbokning: Tempo,
Efter mötet bjuds det på förtäring.

tel 0241-23 100
(Öppettider 10-17)
som gamla medlemmar
Var där 30min innan.
hälsas välkomna. Rek. från 6 år

0281-717 33

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord

BETONG & B
Nya

Styrelsen.

TORNEMALMS
UTHYRNING AV VERKTYG OCH MASKINER
BILREKOND
Allt inom bygg och betong
BETONG & BYGGARBETEN
070-656 03 96

Vi finns i Äppelbo

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

Allt
inom
bilvård

Transporte
Grävtjänste

Producera din egen el
med hjälp av solen
Vad behöver jag villaägare/företagare
tänka på inför en solcellsinstallation?

Kostnadsfritt föredrag med
solcellsexperten
Arna Andersson
Vi upprepar fjolårets succé

Bli din egen elproduc

Hulåns ordenshus, Välkommen
Dala-Järna
till en minimässa med fler

plats för att räta ut dina frågetecken oc

Onsdag 18 mars kl.18-20
Arrangör: Energi- och klimatrådgivnin
Vi bjuder på fika Olika typer av solceller

Så här ansluts sol-elen till näte
Bidrag och andra incitament
Kostnader och lönsamhetsberä

Solcellsföretagare - kom och presentera dig!
Lars Andrén, Vi i Villas
Frågor?
- Vansbro 21 mars kl.1
Fri
Kontakta energi-och klimatrådgivaren
- Björbo
22 mars kl.1
entré 29
- Leksand 23 mars kl.1
Niklas Andersson 0247-803
energiradgivning@leksand.se
Vi bjuder på fika! Välkom

Kontakt: 0248-803 29

