Annonsblad för Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna, Nås, Björbo samt utdelningsställe i Fredriksberg & Dala-Floda
Årgång 67 | Nummer 13 | Vecka 14

Onsdag 1 april 2020

Frisk luft i varje andetag!

FÖNSTERTVÄTTT

LUFTRENARE fr. 2 990:-

ELECTROLUX WS71-6TG

690 kr
Ord. Pris 890 kr

ELECTROLUX PA91-404GY

3 990 kr
Ord. Pris 4 490 kr

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik!

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

Svensk fläskytterfilé
Nybergs deli
Sverige
Färsk ca 1kg

69,95:/kg

Max 2 köp/hushåll
Prinskorv
Garant
Kyld
240g

Kaffe
Gevalia
Malet
25-/st
BONUSKUND
ej eko
425-450g
Max 2 köp/hushåll
Tulpaner
10-pack

15-/st

BONUSKUND

29,95kr
/st

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

Sill
Garant

Flera sorter
110-220g

10-/st

Handla andra varor för
minst 200:Färsk laxfilé
Falkenberg
Vaccad
Odlad i Norge
Hel sida
Ca 1,5kg

5:-/st

BONUSKUND

119:-/kg

ushåll
max 5 köp/h

Tuc kex

Lu
Flera sorter. 100g

Max 1 köp/hushåll

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

DAGS ATT SKIFTA TILL SOMMARHJUL!
Pga rådande omständigheter med
Coronavirus så kommer vi inte att
ha någon Däckbytardag denna vår.
Vi uppmanar att ni ringer och bokar
tid för hjulskifte istället.
Vi hjälper Dig gärna med el-,
TV-, vitvaru- och nätverksinstallationer!
Hemleverans? Hämta i eller
utanför butiken?
- inga problem! Vi löser det!

Skogen har inte slutat växa
Corona har vänt upp-och-ner på mycket, men i naturen är livet sig likt.
Ljuset har kommit tillbaka, våren är på gång och skogen växer för fullt.
Har du en skog som behöver gallras? Hör av dig till oss.

Betala med faktura, Klarna
eller Swish.
För beställning, info och prisuppgifter, kontakta oss på
tel: 0241-793270
bjorbo@elon.se, fb och insta.

www.eljasmotor.se
Björbo 0241-23520

Per Olsson 070-296 70 88
www.fiskarheden.se

Årsmöte 2020

från Vansbrobladet AB

Vansbro MK hälsar alla medlemmar

t och återkom
med eventuella ändringar till oss senast Måndag kl. 09.00.
ELVARUHUSET I VÄSTERDALARNA
hjärtligt välkomna på årsmöte.
annonskorrekturen
som Godkänd
och
Stationsv. 1, Björbo.
Tel. 0241-79 32
70 den senaste versionen kommer att
När: 15 april Tid: 18.30
brobladet / Järna-Nytt på angiven utgivningsdag.

nnons@vansbrobladet.se

Vi hoppas att vi
kan köra som
vanligt när det
är dags att skifta
till vinterhjul i
höst.
MVH
Gunnar med
personal

Järnvägsgatan 35, 786 31, Vansbro

Plats: Björbo brandstation.

BETONG & B
Auktoriserad verkstad för Hyundai och Suzuki

UTHYRNING AV VERKTYG OCH MASKINER
Allt inom bygg och betong
BETONG & BYGGARBETEN

Vi utbildar inom:

Vi finns i Äppelbo

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

Anders Pettersson´s
Per-

VED

Tandläkare Anna och Åke Rehn informerar.

Pris från 400:-m³, beroende
på längder, mängd och sort.

Pga corona har kliniken reducerad verksamhet.
Besked om aktuella öppettider får ni per telefon:
0241-232 50.
Tyvärr måste vi skjuta på årliga kontroller
men kallar vid ett senare tillfälle.

Per Anders Pettersson
Nås, Tfn. 070 670 21 54

Tandläkarna Anna och Åke Rehn
Rimgattu 6B Björbo
Tel. 0241-232 50

Dags att beställa din ved inför
eldningssäsongen 2020-21

- en del av din vardag
www.maserfrakt.se | info@maserfrakt.se

SANDUPPTAGNING
NU börjar vi med sandupptagning!
Hur ser det ut på ER gård?
VÄLKOMMEN MED ER BESTÄLLNING
0281-10378

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

070-67

Kontakta oss för mer info!

0281- 200 50 • info@samu.se

www.samu.se

nterrabatt
www.hja.se

n har sänkt ROT-avdraget.
lugn. Vi kompenserar dig med
abatt, så att du kan njuta av
ar en ny IVT-värmepump ger.
el mer och billigare varmvatten.

n till oss för en fri offert
alkyl.

20XX

m. 31 mars 2016.
ör mer information.

7 000
kr
070-632
32 65
på utvalda
värmepumpar.*

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

BYGG-TEKNIK

2020
0280 - 131
I MALUNG AB Tel. 0280-131

– Försäljning
– Installation
– Service av

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Tfn. 0281 20968

Onsdag 1 april

www.muntersbygg.se

Kl 11.00 Vansbro församlingsgård
   Tipspromenad med kaffe utomhus.

anders.strandberg@muntersbygg.se

Luftvärmepumpar
AC-anläggningar

Torsdag 2 april

Kl 11.00 Järna församlingshem
   Tipspromenad med kaffe utomhus.

Söndag 5 april

070-330 35 28

Kl 11.00 Järna kyrka Gudstjänst, Båt Lena.
   OBS! Familjefesten inställd.

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

Tisdag 7 april

Kl 12.00 Kyrkstallet – Äppelbo, Promenadträff,
   avslutas med soppmingel utomhus.
Kl 18.00 Järna församlingshem
   Kyrkofullmäktige sammanträder.

Onsdag 8 april

Rör • Bygg
Murning

Tel. 070-678 73 87

Kl 11.00 Vansbro församlingsgård Tipspromenad
   med soppmingel utomhus.
Kl 14.00 Järna församlingshem Promenadträff
   med kaffe utomhus.

Torsdag 9 april

Rishedsvägens
samfällighetsförenings årsmöte

Se vår visningsvagn hos:
ICA Supermarket i Vansbro

Torsdag 2 April kl.15-18

Kl 11.00 Järna församlingshem Tipspromenad
   med kaffe utomhus.

INSTÄLLT

Annonskorrektur från Vansbrobladet AB

Vi återkommer med

Granska förslaget och återkom med eventuella ändringar till oss
nytt
I annat fall anses annonskorrekturen
somdatum
Godkänd och den sen
publiceras i Vansbrobladet / Järna-Nytt
på
angiven utgivningsda
Styrelsen

”Drop-in orgel för själ och hjärta”
Onsdagar kl 16.00 i Äppelbo kyrka
Onsdagar kl 18.00 i Nås kyrka
Torsdagar kl 16.00 i Vansbro kyrka
Torsdagar kl 18.00 i Järna kyrka
En timme i veckan spelar kantorerna musik
i våra kyrkor.
Välkommen att lyssna och tända ett ljus!
Kom och gå när du vill!

TORNEMALMS
BILREKOND
070-656 03 96
Allt
inom
bilvård

0281-719 88

Järnvägsgatan 35, 78

Nås Östra Vägsamfällighetsförening
Håller årsmöte torsdagen den 16 april kl.18.00
I Sit Rights lokal, Närsjövägen
Ärenden enligt stadgarna

Välkommen!

Tel. 0281-130 90

Reservation för eventuella ändringar.
För aktuella uppgifter se vår facebook-sida,
hemsida: www.svenskakyrkan.se/jarna-nas-appelbo
eller våra anslagstavlor.

Välkommen till gudstjänst!

annons@vansbrobladet.se

www.dackteam.se

0281-717 33

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord

		

Information och råd om Coronainfektion
från Vårdcentral Vansbro

Coronaviruset covid-19

Corona är ett virus som smittar genom hostningar och nysningar.
Tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål!
Använd handsprit när tvättmöjligheter saknas.
Har du hosta, feber eller snuva ska du stanna hemma och helt avstå från
kontakter med personer utanför hushållet.
Du ska vara symtomfri i minst 48 timmar innan du har kontakter med andra.
Personer över 70 år har högre risk för allvarlig sjukdom. Undvik därför alla
folksamlingar ute och inne. Be om hjälp att handla och sköta andra viktiga
ärenden. Beställ matlåda istället för att gå på servering.
Ring Vårdcentralen under vardagar om du behöver hjälp på grund av sjukdom, 0281-498 100. Övriga dagar kontaktas 1177 per telefon.
Bra information om alla sjukdomar finns på webben 1177.se.
Vid akuta svåra besvär ring 112.

EXPEDITIONSTID

Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00

Anhörigträffpunkterna Utsikten och Ventilen är
stängda från och med vecka 14. Vi återkommer
med information om när verksamheten öppnas
igen.

Simhall och gym
Eftersom simundervisningen är inställd så har vi
stängt på förmiddagarna. Morgongym, morgonsimning och lunchträning är därför tillfälligt
inställda. Från och med den 1 april kommer
även våra ordinarie öppettider och utbud att
förändras. Uppdaterad information hittar du på
vansbro.se/simhallochgym

Boken kommer!
Biblioteket erbjuder hemleverans av böcker till dig som tillhör en riskgrupp.
Tjänsten är gratis och vi plockar ihop böckerna efter dina önskemål.

Varmt välkommen till

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

Järnvägsgatan
35, 78631 Vansbro
Vansbrobladet/Järna-Nytt
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:-

Träffpunkterna Utsikten och
Ventilen

Kontakta biblioteket om du vill ha hemleverans
Vansbro bibliotek: telefon 0281- 750 50
Dala-Järna bibliotek: telefon 0281-753 30
E-post: biblioteket@vansbro.se
Fredagen den 3 april är biblioteken stängda.

Vansbrobladet/Järna-Nytt

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

Vansbro kommun följer ansvariga myndigheters
rekommendationer och vi bevakar utvecklingen
kring coronaviruset noga. Kommunens krisorganisation är aktiverad och vi ser hela tiden över
hur vi kan stärka beredskapen där det behövs. Vi
följer utvecklingen timme för timme, samverkar
med andra myndigheter och agerar utifrån de
råd som Folkhälsomyndigheten ger om viruset.
Vi fattar beslut löpande och informerar alltid
dig som är berörd allt eftersom. Vi ber om överseende om att våra verksamheters tillgänglighet
kan komma att förändras med kort varsel enligt
försiktighetsprincipen.
För att undvika att bli smittad uppmanar vi dig
som är 70 år eller äldre att begränsa dina nära
kontakter. Ta istället hjälp av anhöriga eller
grannar för att till exempel handla mat eller
uträtta ärenden.

På vansbro.se hittar du aktuell information
och länkar till ansvariga myndigheters officiella
webbplatser.

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

Kommunfullmäktiges sammanträde
Måndagen den 6 april klockan 18.00 i Pelarsalen, Medborgarhuset Vansbro
Bland annat behandlas:
• Investering i nybyggnad av ambulansstation
• Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden
• Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus
Frågor till allmänhetens frågestund ska lämnas in senast tre arbetsdagar före mötet.
Fullständig föredragningslista finns på vår webbplats vansbro.se/anslagstavla
På biblioteket och på vansbro.se/protokoll hittar du alla beslutsunderlag.
Kommunfullmäktige följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende sammankomster.

André Ihlar
Ordförande

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

Saljgard_gris_pms.eps
Saljgard_redov_pms.eps
Saljgard_skog_pms.eps

Saljgardgris_sigil_pms.eps
Saljgardredov_sigil_pms.eps
Saljgardskog_sigil_pms.eps

EC-loggor (eps-loggorna är vektoriserade)

får Du
inväntar svar på ifall loggorna behöver
inväntar
svar
på
ifall
loggorna
behöver
vara medeller
Iinte
samarbete med Järna
vara medeller inte

Vi finns i Dala Järna!
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0281 - 200 05

Måndag - Fredag 10.00 - 18.00, lunch 12.00 - 13.30. Lördag 10.00–13.00

www.dackteam.se

Ryggåsstugan

ÖPPETTIDER:

Torsdag-söndag 11-20

Kom ihåg att du kan köpa
med dig hem från oss!
Ring om du inte vill gå in.
070-261 66 93

ryggasstugan.com

Markiser och vävbyten
Persienner & reparationer • Gasol & tillbehör
Myrbacka 92, Dala-Järna

0281- 206 89, 070- 691 83 80

Vid köp
av valfri byxa,

köpmannaförening
20% rabatt
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- Revision
- Skatterådgivning
-  Bokföring
-  Deklarationer
-  Bokslut
-  Årsredovisningar
Robin Lindkvist
www.anroli.se
Auktoriserad revisor
facebook.com/anrolirevision
070-324 94 26
Myrbacka 85A (Mitt i city)

Dala-Järna Tfn 0281 21188
Hemköp Dala-Järna 0281-200 01 • hemkop.se/Butiker/Hemkop-Dala-Jarna

Allt i bröd

Korrektur från
Vansbrobladet AB.
Måndag-Stängt
Tårtor,
Smörgåstårtor
Tisdag-fredag: Granska och återkom medmm
godkännande/Ändringar via:

Hjärtligt välkommen till Järna Frisör

10:00 - 18:00

Mail: vansbrobladet@telia.com
eller Telefon: 0281 - 719 88 Senast
Lördag:

Myrbacka 83, Dala-Järna (mittemot Hemköp)

Tidsbokning och Drop-In!

Boka även på:

i NORET DALA-JÄRNA
Tidsbokning 070-508 52 82
Helena Dufbäck Dipl Hundfrisör med 14 års erfarenhet

Saljgardskog_sigil_gra.bmp
Fantisera, bli inspirerad
hos.........

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik!

Järna Frisör
0281-210 05

10:00 - 14:00

www.dala-jarna.se

Ditt serviceorgan i Dala-Järna.

100% svart (eps-loggorna är vektoriserade)

Öppet Måndag-Lördag 8-21, Söndag 9-21

Tel. 072-908 82 29

Slut-REA 70% rabatt

SVANBERGS BRÖD

DALA JÄRNA TEL. 0281 20111

Måndag Klockan 12.00

Batterier för de flesta fordon
Startmotorer,
m.m.
Batterier förgeneratorer,
de flesta fordon
070-245 90 84

Läsarkommentar....

I dessa oroliga tider får företag
låna pengar och som brukligt och
antagligen ska betalas tillbaka,
med ränta, allt elände skjuts upp.
Det betyder att vår regering måste få fram snabbare åtgärder.
En sak som gör det utan större
ansträngning är att stoppa tvångsamorteringen så som det skärpta
kravet som finns idag.
Sänk och begränsa amorteringen
till 1 procent så får hushållen
utrymme i plånboken, vilket i sin
tur hjälper företag att betala sina
lån och kostnader som nu skjuts
upp.
TEONE
Kommentarer ang detta kan ni
skicka till Vansbrobladet.
info@vansbrobladet.se

		Äppelbo AIK kallar till ÅRSMÖTE
		
		
		

Torsdagen den 16 april kl.18.30
Lokal: Klubbstugan, Gullängen
Välkomna!
Styrelsen

I dessa Coronatider så undanber jag mig vänligt
men bestämt all ev uppvaktning i samband med
min födelsedag!
Kalaset blir senare.

MVH Pliggen Westman

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

0281-109 55
Menyn finns på dalajarnahotell.se
Tel. 0281-206 98

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

ÅRSMÖTE
INSTÄLLD
GULDMARKNADEN
DALA-JÄRNA2020
IK

Öppet Alla dagar 11.00-21.00.

Vi vill på detta 26
sätt meddela
Torsdag
mars
alla inblandade att årets marknad
inte kommer
att genomföras
kl.i juni
19.00
på Snöå
Bruk

BROGRILLEN

pga pågående pandemi.

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

Tor: Raggmunk med stekt fläsk.
Grekisk moussaka med tzatziki.

Lunchbuffé Tisdag-Fredag 11.00-14.00

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

Tfn. 0281-713 54

DAGENS LUNCH

80:-

inkl sallad, bröd, smör, 33cl läsk

Mån: Isterband med dillstuvad potatis
och rödbetor.
Fiskgratäng.
Tis: Fläsk med löksås.
Pasta med kycklingsås och
gorgonzola.
Ons: Panerad fisk med remouladsås.
Mixtallrik, med köttfärs- gyros-kycklingspett och tomatsås,
tzatziki och pommes.

Kära kunder!
Vid behov levererar vi
mat till både privatpersoner och till erat företag.
Ring oss så löser vi det.
Ni kan också hämta er
mat utanför vår dörr.
Personalen på Selins
Tfn 0281 109 55

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

VANSBRO VÅRDCENTRAL
INFORMERAR
Stefan Lyko
berättar om LYKO:s
utveckling
och framtid
På grund av rådande virusepidemi
ställs
all
gruppverksamhet in tillsvidare, det gäller:

Jens Eriksson svarar på frågor

-Föräldrautbildningarna om sin skidkarriär
-Diabetesgruppen
-Artrosskolan Information om projekt ”Snöå Arena”
-Basal kroppskännedom
Huvudstyrelsen ihälsar
varmt välkomna!
djik.se
-Gruppträning/självträning
våraalla
lokaler
-Föreläsningar om stress, smärta och fysisk aktivitet
Ungdomsmottagningen kommer endast att ha bokade besök
från kl 13.00, tid bokas via telefon 072-083 80 25 eller webbtidbok. Fortlöpande uppdatering kommer att ske via UMOs
hemsida för Vansbro.

Beslut
om tillfällig justering av öppettiderna
Förändrat
på poliskontoren i Lpo Mora.

öppethållande

Polismyndigheten
Från
och med 23 aprilbeslutar
stängs om tillfällig stängning av receptionerna på poliskontoren
i Leksand, Vansbro,
och Orsa.
polisstationerna
i SälenÄlvdalen
och
Vansbro tillsvidare.
Lpo Mora beslutar även om förändring av öppettiderna på polisstationen i Malung
Dentvå
service
somtill
tidigare
från
dagar
en dag i veckan. Polisstationen i Malung kommer att vara öppen
utförts i Sälen och Vansbro
på torsdagar mellan 09.00-15.00 med lunchstängt 11.30-12.30.
hänvisas i första hand till
polisstationen i Malung,

Beslutet
gäller från måndag 2020-04-06 till och med 2020-05-08, därefter tas nytt beslut.
med öppettiderna:

Måndag och torsdag kl. 09.00–15.00,
lunchLindbom
kl. 11.30–12.30.
Rune

Lokalpolisområdeschef
För mer information besök
vår hemsida www.polisen.se
eller ring 114 14.

VECKANS RADANNONSER

Vårt varma
TACK
Vår käre

Bengt Hjärpe
Sökes: Hjälp önskas för röjning
av sly runt gårdsfastighet i
Kroktorp. Tfn 073-975 25 66

Radannonsera

25kr/raden!

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

Myrbackakyrkan

* 19 januari 1931
har idag lämnat oss
i sorg och saknad
Vansbro den 15 mars 2020
Jan, Håkan, Marita
med familjer
Elsie
Övrig släkt och vänner
Sov i ro där björkar susa
Sov i ro där tallar stå
Sov i ro där sol så fager
Blickar ner från himmel blå

Då läget och restriktioner för den pågående Corona
pandemin kan förändras från dag till dag finns den
allra senaste informationen om våra samlingar att
läsa via vår hemsida: www.vdf.se

till er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår käre

Källartorpskyrkan

Stövling
Nils-Erik Isaksson

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

vid hans bortgång
ett särskilt tack till personalen
på Bäckaskog, för god vård
och omsorg

Begravningsbyrån
Begravningsbyrån
Brandser
Brandser

Anna-Stina och Leif
Lisa och Alf
Syskonbarn

Tel: 0281-140
Tel: 0281-140
36
36

– besvaras
– besvaras
dygnet dygnet
runt
runt

Järnvägsgatan
Järnvägsgatan
52
52
786 31786
Vansbro
31 Vansbro

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vansbro kyrka
torsdagen den 16 april kl. 13.00.
Alla som önskar närvara
hälsas varmt välkomna.
Akten avslutas i kyrkan.
www.brandser.se

Ni når oss dygnet runt på tel

0281-20990

www.brandser.se
www.brandser.se

Äppelbo
Mån–Fre 9-19
Lördag 10-16
Söndag 10-16

Dala-Järna

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

Johan Modigs Stiftelse har under många år bekostat handlingsturer för pensionärer med Barbros Buss. Dessa är nu inställda
pga Myndigheters rekommendationer ang Corona Virus.
Vi rekommenderar istället att du tar kontakt med Tempo Äppelbo
per tel 0281-220 15, eller mail info@tempoappelbo.se så har du
möjlighet att få leverans direkt hem till dig eller en kasse hopplockad och ställd på kajen utanför.
Även Äppelbo värdshus kan ombesörja hemkörning av matlåda
0281-22 105.
Styrelsen för Modigs Stiftelse

Äppelbo

Välkommen in till oss!
Mån–Fre 9-19
Lördag 10-16
Söndag 10-16

Tips från vår butik på attVälkommen
det går bra attinringa
eller maila in och beställa varor som
till oss!
butiken plockar ihop till en kostnad av 30kr (måndag-fredag). Detta för att ni inte ska
behöva komma in och riskera att få ev smitta, detta gäller främst de som är i riskgrupper.

Avhämtning sker på baksidan av butiken där ligger även en faktura i påsen/lådan som
underlättar för er och oss.
Telefon 0281-22015
Mail: info@tempoappelbo.se
Utkörning av varor i Äppelbo gör vi också med leverans till dörren,
fr.o.m nästa vecka gäller onsdag som leveransdag.
Vi säljer även frimärken och fiskekort!

Vi säljer även frimärken och fiskekort!

Rågsveden 204
780 54 ÄPPELBO

Rågsveden 204
780 54 ÄPPELBO

Tel: 0281-220 15
info@tempoappelbo.se

Tel: 0281-220 15
info@tempoappelbo.se

Dags att väcka upp fritidshuset!

ts
Vansbroblade

Vi har Allt du behöver inom Sol & Gasol.

i!

eget trycker

Nu kickar vi igång med en förmånlig vårkampanj för alla er företagare!

Årets VÅRKAMPANJ har startat!

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.

Extra bra priser på bla:
Gasolkylskåp
Ventus
Olika storlekar
Från

8.590:-

(ord. pris från 9.590:-)

Kaminfläktar
Från

485:-

Gasolkamin

Gasolspis

995:-

Från

SOlCEllSPAKEt

SOlCEllSPAKEt

Windflame
Storsäljaren!

Chef

(ord. pris från 5.390:-)

(ord. pris 1.190:-)

Basic 160W

11.990:-

(ord. pris från 13.200:-)

Nya
KATALOGEN
är här!

För dej som vill tända
lampor, ladda mobiler
och se på TV.
Klarar perioder med
färre soltimmar!

4.790:-

Basic 200W

19.900

(ord. pris från 21.900:-)

För dej som utöver det
grundläggande behovet
även kan lägga till en
omformare för 230V
utrustning, t.ex. micro
eller dammsugare.

www.sunwind.se

Öppettider: Mån-fre 9.00-18.00, lör 10.00-14.00

• 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

Stora Företagspaketet
•
•
•
•

Vi har hela Sunwinds sortiment.

Välkommen!

Lilla 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

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

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

SMYGSTART/LÄGE+

”Jag sitter inte i sjön”
En av nycklarna till en lyckad bostadsförsäljning är att vara förberedd.
För en säljare kan det handla om att ha förberett försäljningen när den nya
drömbostaden dyker upp, för en annan kan det handla om att vara förberedd när
förutsättningarna för att få bra betalt är som allra bäst. När du smygstartar med oss
förbereder du bostadsförsäljningen och väntar in det tillfälle som passar bäst för dig.
Tryggt, riskfritt och helt utan stress. Och tjänsten kostar inget extra.
Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri borådgivning!

ANNA BJÖRKLUND PETTERSSON
Butiksansvarig/Mäklarassistent
0241 64 53 01

AMANDA ALLERNÄS
Delägare/Reg. Fastighetsmäklare
0708 83 44 46

ULRIKA HEDMAN
Reg. Fastighetsmäklare
073 532 76 76

DJURÅS | SKOGSVÄGEN 2 | TEL 0241 64 53 00 | SVENSKFAST.SE/GAGNEF

KARIN LISS
Reg. Fastighetsmäklare
Föräldraledig

