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Onsdag 25 mars 2020

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik!

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

Svensk kycklingfilé
Lagerbergs
Färsk
ca 1kg

79:-/kg

Tomatketchup
Heinz
450g
10:-/st
BONUSKUND

Påsklilja
I kruka
29,95kr
/st

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

Svensk nötfärs
Garant

69.95:-/kg

Sverige
max 2 köp/hushåll

Kycklinginnerfilé
Garant
Fryst 700g

BONUSKUND

39-/st

BONUSKUND

5:-/st

ushåll
max 5 köp/h

Färsk bandpasta

Garant
Flera sorter. 200-250g

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

Välkommen till oss, vi har öppet som vanligt!

Vid köp
av valfri byxa,
får Du

20% rabatt
på överdelar

t ex tröja, skjorta, blus,
top, mm.
Gäller månaden ut,
t o m 31 mars

Dags att nominera kultur- och naturpristagare!

Orkla Foods söker Livsmedelsarbetare
till fabriken i Vansbro
Vi kommer att starta ett helgskift på pizzalinjen från och med maj till och
med oktober. Vi söker personal till följande roller, lager, produktion och rengöring.
Upplärning startar omgående och sker på skift, måndag till fredag för lager och
produktionspersonal samt på natt för rengöringspersonalen.
Upplärningen pågår fram till och med 200430.
Du kan läsa mer om rollerna på arbetsförmedlingens hemsida.
Har du frågor kontakta Maud Berglund på telefon 076-5345617
eller via mail maud.berglund@orklafoods.se

Välkommen med din ansökan

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

www.samu.se

Den/de som får priset ska ha en personlig
anknytning till Vansbro kommun och ska
ha gjort något inom respektive område som
varit till nytta för kommunen och invånarna.
Pristagaren behöver inte bo i kommunen,
men ska ha en tydlig koppling hit. Det kan
vara en person eller en grupp. Priserna
delas ut av kommunfullmäktige i samband
med nationaldagsfirandet.

Åke Enander
Telefon Vansbro: 072-589 32 00
Telefon Falun: 023-320 00
Facebook: Smärtkliniken Dalarna

Försäljning—Omläggning—Skiftning—Däckhotell
Peter Johansson, 0730 312682 nasdacktjanst@gmail.com

Skicka in din nominering senast
den 26 april!
Enklast skickar du in din nominering via
formulär på vansbro.se/kulturpris2020
alternativt vansbro.se/naturpris2020

Det går också bra att skicka nomineringen till
vansbro.kommun@vansbro.se,
eller:
Vansbro kommun
Medborgarhuset
786 31 VANSBRO
Tänk på att ange vilket pris du nominerar
till, om du inte nominerar via formulär
på hemsidan!

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

Uppsälje-Nåsens Samfällighetsförening
Annonskorrektur från Vansbrobladet AB

kallar till årsmöte
söndag 19 april kl.17.00
Granska förslaget och återkom med eventuella ändringar till oss
i ridhusets caféteria Uppsälje.
I annat fall anses annonskorrekturen som Godkänd och den sen
publiceras i Vansbrobladet / Järna-Nytt på angiven utgivningsd
Ärenden enligt stadgarna, uttaxering

Välkomna!

Kontakta oss för mer info!

0281- 200 50 • info@samu.se

– Vårt naturpris delas ut varje år till någon
eller några som gjort bra och viktiga saker
inom området natur/miljö.

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

Har du värk i onödan?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

– Vårt kulturpris delas ut varje år till någon
eller några som gjort bra och viktiga saker
inom kulturområdet.

Styrelsen
0281-719
88 annons@vansbrobladet.se

Vänsterpartiet Vansbro
Vår motion om ett prov med 6 timmars arbetsdag
(med bibehållen lön) inom äldreomsorgen röstades
ner av de styrande i vår kommun.
Men vi kommer att fortsätta vårt arbete med att
ställa krav på bra arbetsförhållanden för alla som
arbetar inom äldreomsorgen.
Vänsterpartiet Vansbro

Järnvägsgatan 35, 78

Anders Pettersson´s
Per-

VED

Dags att beställa din ved inför
eldningssäsongen 2020-21
Pris från 400:-m³, beroende
på längder, mängd och sort.

Per Anders Pettersson
Nås, Tfn. 070 670 21 54

Vi söker nya medarbetare

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

www.hja.se

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-,

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

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

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

Handdusch

IFÖ SPIRA 570

Möbelpaket

195:Ord. pris 345:-

Rör • Bygg
Murning

Tel. 070-678 73 87

1 995:-

Ord. pris 3 925:-

Fresh WC sticks

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

Tänk på
Hulåns IF´s
Minnesfond
Ring 070-535 71 31

100:-

/4 st

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

Stiftelsen Falkdonationen ÅRSMÖTE
Onsdag den 15 april kl.18.00, Ordenshuset Nås
Ev. bidragsansökan inlämnas under adress
Orsala 5, 786 93 Nås, senast 13 april

Info 073-816 30 39 eller 070-310 86 20

Styrelsen

pga. Coronavirus

8 april kl.18.00
Östanåvägen 3

Vi söker dig som är driftig och kunnig som kan arbeta enskilt och eller i etablerade
arbetslag. Branschkännedom eller arbetsuppgifter från annan industri är en stor merit.
Har du inte branscherfarenhet från trävaruindustrin men är sugen på något nytt inom
ett högteknologiskt och expansivt företag som investerat stort för framtiden är du också
välkommen.
De flesta arbetsuppgifter ingår i tvåskiftsystem men tillfälliga arbeten kan vara dagtid
eller också i helgskift när arbetsbelastningen ökas.
Tjänsterna omfattar heltid och kommer efter provanställning att omfattas av tillsvidareanställning.
Ansökan senast 2020-03-31, tillträde efter överenskommelse.

FINNMARKNADEN
INSTÄLLD

Vansbro Kulturhus,
ideella förening.

Med anledning av ökad förfrågan på framförallt förädlade varor behöver vi nu
förstärka med ytterligare tre medarbetare till förädlingen/produktionsanläggning
i Äppelbo.

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

Toppform till Våren
Be om gratis rådgivning!
Else-Britt och Thorsten Limnell
Oberoende Herbalifemedlem
Tel. 0708-689867

ÅRSMÖTE

Rågsveden-Sveden Trä är ett framgångsrikt familjeföretag med lång tradition som
tilldelas AAA-Diamant i kreditbetyg. Våra anläggningar finns i Västerdalarna:
Malung, Äppelbo, Vansbro, Mockfjärd och med skogskontor i Äppelbo och i Ekshärad.
Vi producerar ca 150 000 m3 sågade trävaror i furu och i gran, varav ca 40 000 m3
vidareförädlas. Vi omsätter ca 500 miljoner och är 135 medarbetare.

ÅRSSTÄMMA Risbergets Samfällighetsförening

Fastigheter med ägolotter inom Skamheds och Hulåns skifteslags
fäbodskog vid Risberget.
Söndagen den 5 april 2020, kl.19.00, Bystugan i Skamhed.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Välkomna!

För ytterligare information om tjänsterna
Annonskorrektur från Vansbrobladet AB
kontakta vår personalansvarige
Björn Andersson tfn. 010-471 91 21 Granska förslaget och återkom med eventuella ändringar till oss
eller välkommen med din ansökan tillI annat fall anses annonskorrekturen som Godkänd och den sen
e-post; bjorn.andersson@svedentra.se
publiceras i Vansbrobladet / Järna-Nytt på angiven utgivningsda
0281-719 88

ROCKNALLE
GALAN 2020
Under rådande omständigheter ser vi oss tvungna att
flytta årets Rocknallegala och biljettförsäljningen till
efter sommaren. Vi återkommer med nya datum!
Detta gäller också utdelningen av Vansbro kommuns
idrottspriser och FöretagarnaVansbros utmärkelser
Årets företagare och Årets unga företagare.
Föreningen Rocknallen i samarbete med:

Vansbro

annons@vansbrobladet.se

Järnvägsgatan 35, 78

0281-717 33

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord

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

otroliga leveranstider!
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

0281-719 88 • info@vbtryckeri.se

Minnesgåva till:

Vansbro

Demensförening
Inger: 0281-104 76
BG: 5385-8742

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Tisdag 7 april

Kl 18.00 EXTRAkyrkofullmäktige.
Järna församlingshem.
Ärende: Val av revisorer.
Ordförande: Uwe Weigel

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

OBS! Ordinarie inomhusaktiviteter (sopplunch,
utsikten och 11-kaffe) är tillsvidare inställda.

Vi erbjuder istället aktiviteter utomhus enligt nedan.
Tänk på att vara klädd efter väderlek.

Onsdag 25 mars

Kl 14.00 Järna församlingshem Promenadträff,
avslutas med soppmingel utomhus.

Torsdag 26 mars

Kl 14.30 Kyrkstallet – Äppelbo Promenadträff
med kaffe utomhus.

Söndag 29 mars

Kl 11.00 Nås kyrka Gudstjänst, Båt Lena.
Kl 16.00 Äppelbo kyrka Gudstjänst, Båt Lena.

Onsdag 1 april

Kl 11.00 Vansbro församlingsgård Tipspromenad
med kaffe utomhus.

Torsdag 2 april

Kl 11.00 Järna församlingshem Tipspromenad
med kaffe utomhus.
Eventuella uteaktiviteter i familjeverksamheten
meddelas i respektive grupp.
Inomhusverksamheten i församlingen är inställd
tillsvidare förutom gudstjänster, dop, vigslar
och begravningar, pga coronavirus.
Har du behov av att prata,
ring gärna någon av oss:
Båt Lena Ekman,
tel 0281-75701
Eva Cronsioe,
tel 0281-75705
Torbjörn Axelson,
tel 0281-75706
Annacari Jons,
tel 0281-75711
Monica Bjurström,
tel 0281-75715
Reservation för eventuella ändringar.
För aktuella uppgifter se vår facebook-sida,
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/jarna-nas-appelbo
eller våra anslagstavlor.

Välkommen till gudstjänst!

Tillverkar traditionella timmerhus i dalastil efter dina önskemål.
Legosågning • Hyvleri • Exklusiva kundanpassade lister
Byggnadsvård • Gärdesgårdar
Sökes: Järnadräkt, dam stl 42-44.
För mer info kontakta: Anders Henriksson
Dammängsvägen 18, 770 14 Nyhammar. Tel 0730-70 46 34
E-post: grangardetimmerhus@gmail.com

Tfn 0591-20535

Köpes: 10 kubik ved.

ÅRSMÖTEN

vid Rutsbrogården torsdag den 2 april -20
kl. 18.00 Storöns vägsamfällighetsförening
kl. 18.30 Rutåvägens samfällighetsförening
Ärenden enl. stadgarna
Styrelserna

Tfn 076-760 35 80

BETONG & B

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

i Mora

besöker KD Textil den 26 mars kl.10.00 – 18.00

Demo och försäljning av symaskiner
priser från 2 600 kr
Bernina och Bernette

Ni kan även lämna in er symaskin på service
hos KD Textil

Radannonsera

25kr

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

070-67

KD Textil har extra erbjudanden i butiken
under dagen!

Tfn. 0281 20968

Varmt välkommna! Önskar Lotta & Kerstin

anders.strandberg@muntersbygg.se

Uthyres

Skylift arbetshöjd 12 meter, besiktad
Byggställning, arbetshöjd 6 meter

MMA i Västerdalarna AB
Micke 076-016 70 54

www.muntersbygg.se

TORNEMALMS
BILREKOND
070-656 03 96
Allt
inom
bilvård

Skönhet och välbefinnande för både kropp och själ

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik!

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

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

COVID-19
I denna nya och utmanade situationen är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt för att bygden ska kunna fungera
så bra som möjligt även i kristider men framförallt även skydda de personer som tillhör någon av riskgrupperna.
Med bakgrund av den fortsatta spridningen av Covid-19 så vill vi på Hemköp Dala-Järna göra det vi kan för att
hjälpa personer i någon av riskgrupperna (dvs. seniorer eller personer med andra underliggande sjukdomar).
Vi kommer därför likt flera butiker i Sverige öppna butiken en timme tidigare (07.00-08.00) måndag, onsdag och
fredag de första två veckorna så får vi utvärdera läget eftersom!
För de inom riskgrupperna som av någon anledning inte kan ta sig till butiken så ber vi er kontakta Andreas Friberg
antingen via telefon eller mail (andreas.friberg@hemkop.se alt. 070-090 99 87) så ska vi göra allt för att hitta en
fungerande lösning för Dig.
För att detta ska vara en fungerande lösning så ber vi Er därför att visa respekt för att dessa extra öppettiderna
Endast gäller för personer som tillhör någon av riskgrupperna.

Allt gott,
Andreas Friberg med medarbetare

Susannes Fot & Kroppsterapi

Välkomna till Blå Huset
Tfn. 070-324 84 53

Favorit i repris!
Hårvårdsprodukter
Köp en för 149:ord. 209:-

handkräm

99:-

ord. pris 138:-

Välkomna till:

Vansbrobladet/Järna-Nytt

Ord pris 219-229:-

Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00

Medicinsk Fotvård i Dala-Järna

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

JUST NU!
PRIS/ST

139:-

EXPEDITIONSTID
Järnvägsgatan
35, 78631 Vansbro
Vansbrobladet/Järna-Nytt

Tel. 070-240 93 38

L´ANZA

HEALING VOLUME

vansbrobladet.se
EXPEDITIONSTID
annons@vansbrobladet.se
Fredag
8.00 - 16.00
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
i Fredriksberg och Dala-Floda. Alla priser är exkl. moms.
annons@vansbrobladet.se
Postens gruppförsändelser.
Hemsida:
Ansvarig utgivare: Nils Gudmunds.
Modulhöjder
Priser
www.vansbrobladet.se
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:-

Rapsodine

Köp två för 249:ord. 418:-

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

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

Ring o
boka tidch!

Fotvård
Kinesiologi
Psykopraktik
BEMER-terapi

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

Klassisk massage
Triggerpunktsbehandling
Andullationsmassage

Lymfmassage
Hot stone massage
Koppning

Vi anpassar alla behandlingar
efter behov och önskemål
Varmt Välkommen till Blå huset!
Info och tidsbokning 070-228 23 67

Här finns plats
för fler annonsörer

Det går inte att v isa bilden.

Sportsidan

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

Årsmötet den 26 mars är inställt.
Vi återkommer med nytt datum.

djik.se

Dragning
Dragning

DJIK-Skidsektion stödlotteri

INSTÄLLT ÅRSMÖTE
DALA-JÄRNA IK

Mars		
1:a nr 104
2:a nr 121 		
3:e nr 161 		
4:e nr 86

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

GRATTIS!

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

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

Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt potatis el pommes.
Kycklingvingar med hot BBQ-sås
och pommes.
Mån: Färsbiffar med gräddsås och
lingon.
Fiskgratäng.

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

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

Tis: Fläsk med löksås.
Pasta med kycklingsås och
gorgonzola.

BROGRILLEN

Ons: Panerad fisk med remouladsås.
Nötstek med potatisgtratäng.
OBS! All mat finns för avhämtning

Tfn. 0281-713 54

DAGENS LUNCH

80:-

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

inkl sallad, bröd, smör, 33cl läsk

BLomsterflickan har ordet!
Varmt Tack till Torsten Larsson
som svarar och förklarar, så bra. Särskilt
betydelsefullt för oss som befinner sig
ute i perriferin.
Vänliga hälsningar Ulla o Aron

Hur många rosor som helst till hemtjänst
och vårdpersonal som trots sina dåliga
arbetsvillkor kämpar på för att våra äldre
och sjuka ska må bra.
Okänd
Gnällspiken får stanna i skrivbordslådan även den
här veckan.
Ni vet väl att ni kan skicka in både ros och ris till
vår e-post: info@vansbrobladet.se

TRANSPARENT

Buskröjning & Vägslåtter

VIT

NYHET!
Nu även
Högröjning/Grensågning
med klingor.

GRÖN

Hör av er för pris & bokningar.

till alla Er som hedrat minnet av
vår älskade

Sven Jons
Vid hans bortgång
KERSTIN
Jörgen och Ulf
med familjer

Myrbackakyrkan

Vårt varma
TACK

På grund av Corona pandemin är alla våra samlingar
för tillfället inställda. Med omsorg och omtanke om
dem i samhället som befinner sig i en riskgrupp, vill
vi ta vårt ansvar och göra vad vi kan för att förhindra
smittspridning. Vi finns här för dig, önskar du komma i kontakt med någon för samtal eller bön? Då kan
du maila info@vdf.se eller lägga en lapp i vår låda
vid kyrkans entré.

till personal inom kommun
och region samt alla som på
olika sätt hedrat minnet av
vår kära

Elisabeth Karlsson
vid hennes bortgång och
begravning

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt
ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig frid. 4 Mos 24-26

Dan, Jan och Sven-Olof

Taborförsamlingen
To 26/3 09.00
Sö 29/3 11.00
Ti 31/3 18.00
Ni når oss dygnet runt på tel

0281-20990

Kapellgatan 5
Vansbro

Morronbön.
Gudstjänst.
Bön

Välkommen!

Dala-Järna

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

Källartorpskyrkan

All planerad verksamhet
ställs in, tillsvidare.
På grund av risk för smittspridning.
Källartorpskyrkans styrelse.

I dessa tider måste vi alla försöka att hjälpa
våra lokala företag, så mycket som möjligt!
Kontakta din butik eller restaurang, personalen kommer ut
och levererar dina varor eller mat utanför dörren,
eller vid behov kan flera av dem ordna hemkörning.

Alla behöver vi t.ex mat,
oavsett om vi är sjuka eller livrädda för att bli smittade.
Gå ut och ät din lunch eller middag på våra restauranger, de har
oftast ett bättre och mer hygieniskt kök än vad vi har hemma.
OBS! Gäller ej de som är sjuka eller ligger i riskzonen.
Vansbro kommuns butiker, restauranger och caféer

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
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INFORMATION FRÅN VÅRDCENTRALEN

ts
Vansbroblade

Extra influensavaccination

i!

eget trycker

Vansbro vårdcentral, fredag den 7/2 kl 10-12

Vansbro Vårdcentral informerar

Vi är tacksamma om ni kommer i kortärmat

• Ring vårdcentralen vardagar om du har frågor om din hälsa
tel 0281-498100,
1177 har förnärvarande hög belastning
• Följ folkhälsomyndighetens råd gällande Coronavirus
• Endast en anhörig med vid besök på Vårdcentralen
Har du ett bokat besök till oss på Vårdcentralen gäller följande:
Ring oss för rådgivning innan du kommer om du har
• förkylningssymtom
• tillhör en riskgrupp
Viktigt att alla följer detta då vi kommer att hänvisa till olika entréer.

Nås Östra Jaktvårdsförening

Vi har samma rättigheter

Foto: Jesper Wahlström / Ikon
Foto: Jesper Wahlström / Ikon

VI LEVER
ALLA UNDER
SAMMA
VI LEVER
HIMMEL
ALLA UNDER
SAMMA
HIMMEL

Kallar till ÅRSMÖTE.
Tid: Söndagen den 19:e april, kl. 11.00
Plats: Bygdegården, Nås.
Tänk på att skottlistor måste lämnas in till den
ni löste jaktkortet hos, senast fredagen den 2:e april.
Årsmötet kommer bl.a. att ta upp och besluta om
förändrade betalningsrutiner för jaktkorten inför
kommande jaktsäsong.

Med vänliga hälsningar / Styrelsen

Nu kickar vi igång med en förmånlig vårkampanj för alla er företagare!
Vi erbjuder företagspaket i tre olika storlekar som innefattar de vanligaste trycksakerna!
Med tanke på rådande Coronavirus, så går det alldeles utmärkt att sköta kommunikation via
telefon och mail! Vi är naturligtvis noga med handtvätt och spritning för att undvika smitta! Vill
du hämta upp dina trycksaker utan att komma in, så löser vi överlämningen ute!
Kampanjen gäller t.om. 30 april 2020 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Lilla Företagspaketet
• 100st Visitkort
• 100st Kuvert i C5-storlek, med eller utan fönster

Kampanjpris 399:-

exkl. moms

Ordinarie pris 486:- exkl. moms

Mellanstora Företagspaketet
• 250st Visitkort
• 250st Kuvert i C5-storlek, med eller utan fönster
• 100st Presentkort A6 (vikta) eller A5 (ovikta). inkl. lyxiga kuvert

Kampanjpris 999:-

exkl. moms

Ordinarie pris 1230:- exkl. moms

Var med i kampen för allas
rätt till ett värdigt liv.
Vi har samma rättigheter

Var med i kampen för allas
rätt till ett värdigt liv.

BLI MÅNADSGIVARE!
Sms:a ACT till 72905
och ge 100 kr/mån
svenskakyrkan.se/act

BLI MÅNADSGIVARE!
Sms:a ACT till 72905
och ge 100 kr/mån
svenskakyrkan.se/act

Stora Företagspaketet
•
•
•
•

500st Visitkort
500st Kuvert i C5-storlek, med eller utan fönster
250st Presentkort A6 (vikta) eller A5 (ovikta). inkl. lyxiga kuvert
1st Roll-Up standard 85x200cm komplett inkl. snygg förvaringsväska

Kampanjpris 1999:-

exkl. moms

Ordinarie pris 2700:- exkl. moms

Vbtryckeri.se • info@vbtryckeri.se • 0281-719 88 • Järnvägsgatan 35, 786 31 Vansbro

Vi utökar genom att gå med i

LJUD & BILD
Flera nya varumärken på TV, ljud m.m.
T.ex. Samsung, Philips, Sony, Salora.

Philips 50”
Android-TV

Välkommen in
i butiken och ta
del av lite roliga
nyheter!

SMART, 4K
Ambilight-teknik
Inbyggd chromecast

7 990:Strong 40”

3 490:-

Salora 43”
VIT
SMART-TV

3 990:• Chromecast

• Google home
• BT-högtalare
• Smartahemmet
produkter
m.m.

Surfa in på www.elonljudbild.se och se hela vårt utbud!

Varmt Välkomna!
Öppettider:
Mån-fre 9.00-18.00, lör 10.00-14.00

ELVARUHUSET I VÄSTERDALARNA
Stationsv. 1, Björbo. Tel. 0241-79 32 70

