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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik!

................................................
...................................................................
Gouda
Eldorado

39,95:-

Ca 0,5-2kg
Max 2 köp/hushåll

Bordsvatten
Premier
1,5 L

Torskryggfilé
Falkenberg
Fryst
450g

/kg

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

Färska hamburgare
Garant
Sverige
4-pack
Max 2 köp/hushåll

29.95:-/kg
BONUSKUND

5:-/st
+pant

BONUSKUND

Fruktdryck
Kiviks
Flera sorter
1,5 l

20:2/st

59.95:-/st
BONUSKUND

5:-/st
Kycklingfilé
Kronfågel
Fryst
1 kg

TIKEN
NYHET i BU

69:-/st
BONUSKUND

Lokala gåvokort
från Vansbro
VBTryckeri
Sverige, Vansbro

ushåll
max 2 köp/h

Gurka
Sverige
Klass 1

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

Hör av er för en offert, inget jobb är för litet eller för stort!

TORNEMALMS
n offert, inget
jobb är för litet eller för stort!
BILREKOND
070-656 03 96
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inom
bilvård

Vi utbildar inom:

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tfn. 0281 20968

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

www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

Säljes: Volvo 940 classic.

www.hja.se

Tfn 070-271 26 44

Säljes: Björkved, 3m längd, 10m³.

3000:- Tfn 070-284 64 81

Annonskorrektur från Vansbrobladet AB

Kontakta oss för mer info!

Försäljning—Omläggning
Skiftning—Däckhotell

HusMåndag
önskas hyra.
Granska förslaget och återkom med eventuella ändringar tillÖnskas:
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mindre hus i Järna, helst på
Grus & bergkross mm

www.samu.se
Snöröjning och halkbekämpning.
södra
sidan
älven. Jakt och
0281-719 88 annons@vansbrobladet.se
Järnvägsgatan 35,
786 31,
Vansbro

Peter Johansson, 0730 31 26 82 nasdacktjanst@gmail.com

Sindy,s Städ

VI LEVER
ALLA UNDER
SAMMA
HIMMEL

Eldforsen Vansbro
Tfn 070-568 74 76

Annons sen förr

naturintr, ej rökare.
kalle.edvinsson@outlook.
com. Tfn 072-221 98 21

Foto: Jesper Wahlström / Ikon

Vårstädning-Fönsterputs mm

Radannonsera

0281-717 33

25kr/raden!

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord

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

BETONG & BYGGARBE
Vi har samma rättigheter

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

Luftvärmepumpar
AC-anläggningar

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

BLI MÅNADSGIVARE!
Sms:a ACT till 72905
och ge 100 kr/mån

Kontakta Madde Tfn. 073-150 18 18

svenskakyrkan.se/act

070-672 07 63
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För mer info ring Maud Granberg 073/993 73 14!

0281-717 33

Transporter070-330 35 28
Grävtjänster
Grus & Matjord

Rör • Bygg
Murning

070-672 07 63
Tel. 070-678 73 87

		

Behöver du hjälp med handling och hemkörning av varor?
Behöver du hjälp med handling och hemkörning av varor?

I samarbete med Svenska kyrkan kan du som är 70 år eller äldre eller tillhör någon annan riskgrupp få

med handling
och hemkörning.
Ihjälp
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med Svenska
kyrkan kan du som är 70 år eller äldre eller tillhör någon annan riskgrupp
få hjälp med handling och hemkörning.

Kontakta Annacari Jons via telefon 0281-757 11 eller e-post annacari.jons@svenskakyrkan.se för mer

Kontakta
Annacari Jons via telefon 0281-757 11 eller e-post annacari.jons@svenskakyrkan.se för mer
information.
information.
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hemkörning eller annat som kan underlätta för dig som tillhör en riskgrupp.

Vinterrabatt
Vi öppnar för säsongen onsdagen den 15 april
Regeringen har sänkt ROT-avdraget.
Men bara lugn. Vi kompenserar dig med
7 000 kr i rabatt, så att du kan njuta av
alla fördelar en ny IVT-värmepump ger.
Till exempel mer och billigare varmvatten.

Försäljning av penséer, Hasselfors jord och gödsel
Alla hälsas varmt välkomna!
Välkommen till oss för en fri offert
och sparkalkyl.

20XX

* Gäller t.o.m. 31 mars 2016.
Se ivt.se för mer information.

Öppettider tisdag-fredag 10-18, lördag 10-14, söndag-måndag stängt

7 000 kr
på utvalda
värmepumpar.*

Tel. 0281-130 90

Källa: Folkhälsomyndigheten 1/4 2020
facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

www.dackteam.se

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

BYGG-TEKNIK

Vansbrobladet/Järna-Nytt

EXPEDITIONSTID
Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00

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
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)

BPR_brevpapper_visitkort_kuvert

04-03-11

070-5598615

10.34

Sida 1

Allt inom golv
och vägg,
kakel och klinkers

B

yggsidan
Anlita Vansbro kommuns byggentreprenörer
NY och
Om-byggnationer
Renoveringar mm

Tel 200 05

070- 528 67 22
Vi är återförsäljare till:

Peter 0730-322 331 • Niclas 0730-322 332
P-A 0730-322 333

Jimmy Andersson
Dala-Järna

Tfn 070 418 62 11

GOLV OCH VÅTRUM
KVALITETSSÄKRAD

VÅTRUMSINSTALLATION

070-491 06 31
dala.golvservice@gmail.com

TE RÖJ & PLÅT AB
Allt inom

vansbro ab
Industrigatan 24
780 50 Vansbro
Tel 0281-59 59 50

Bygg och Plåt

T: 076-277 41 15, E: tomas@teroj.se

Grus•Containerhantering•Snöröjning
0281-103 78

Box 53 780 51 Dala-Järna
0281-20 968 • www.muntersbygg.se
070-535 69 79 • info@muntersbygg.se

BYGG • PLÅT • RÖR
Fabriksvägen 5, 780 50 Vansbro
Tfn 0281-59 59 50

0281-717 33
TRANSPORTER • GRÄVTJÄNSTER

Vansbro • Tel 070 678 73 87

Conny 070-230 12 42
Andreas 070-230 47 91

L Eriksson Tfn 070 360 90 77

V
GA
N
I
!
JN
ÄL TER
E
RS
FÖ TAP

072-531 26 41 Johan • 072-531 20 41 Daniel
vdalael@gmail.com

Bygg, Murning & Rör

070-34 55 666 • 0281-716 77
www.forsellsmaleri.com

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

målning • tapetsering • mattläggning
plattsättning • golvarbeten • golv- och
trappslipning • badrumsrenovering
Besök oss i vår butik i Dala-Järna
eller ring 0281-59 60 40

				

TORSTEN LARSSON SVARAR OCH FÖRKLARAR

		Vansbro kommun i Coronatider
		
Mycket är annorlunda i kommunen i dessa tider när Corona härjar.
		
		
• Det politiska beslutsfattandet måste fortsätta, men kommun		
		
fullmäktige har genom en frivillig uppgörelse mellan partierna kommit
		
överens om att reducera antalet ledamöter till maximalt 23 och fysisk
		
distans råder i alla möten.
		
		
• Krisledningsnämnden är sedan 17 mars aktiverad med kommu-		
		
nalrådet Stina Munters (C) ordförande, Torsten Larsson (KD)
		
1:e vice ordförande, Nils-Erik Edlund (S) 2:e vice ordförande samt
		
Pär Skagerling (M) och Kurt-Lennart Karlsson (V) som övriga ordina
		
rie ledamöter.
		
		
• Vissa kommunala verksamheter är stängda eller förändrade. På 		
		
äldreboendena är det besöksförbud, träffpunkterna Utsikten och
Ventilen i Vansbro församlingsgård är stängda, anhörigsamordningen är stängd,
café Unikum i Medborgarhuset serverar ej lunch, gymnasie skolan har undervisning
på distans – vilket går riktigt bra - och biblioteket levererar böcker hem ”boken kom
mer” till personer i riskgrupper.

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

BROGRILLEN

GRILLKÖK & PIZZERIA
Tfn. 0281-713 54
Menyn finns på dalajarnahotell.se
Tel. 0281-206 98

DAGENS LUNCH
FÖR AVHÄMTNING

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

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

80:-

inkl sallad, bröd, smör, 33cl läsk

Pga Coronaviruset
ordnar vi hemkörning
av hela vår meny.

0281-109 55

Lunch som vanligt

Gäller i Vansbro.

Ring 0281-71354!

• I dessa tider finns företag som går bra och behöver anställa fler medan andra drabbas
hårt av den minskade efterfrågan. Då är det bra att företag kan hjälpa varandra med
arbetskraft. Företag har också möjlighet att söka anstånd med betalning av fakturor
från kommunen.

Gnällspiken har ordet!

• På kommunens hemsida www.vansbro.se finns uppgift om affärer som erbjuder 		
hemsändning av varor och plockar ihop varor för hämtning. Servicesektorn i övrigt
har liknande erbjudanden. Du som är frisk och inte tillhör riskgrupp – stötta gärna
genom att handla!

I tre veckor har jag efterfrågat vad
hemtjänsten i Äppelbo har för skyddsutrustning
pga Corona! Nu har det kommit!!!! Det är så dags nu.
Förvånande och fruktansvärt.

• Affärer följer folkhälsomyndighetens rekommendationer att ha markeringar om
avstånd för att undvika att kunder kommer för nära varandra. Något som respekteras
av många, men tyvärr inte av alla – skärpning.
Slutligen en personlig vädjan till alla när vi nu vet att smittan finns i vår kommun: Följ
Folkhälsomyndighetens rekommendationer! Det är särskilt viktigt med handhygien, att
den som är sjuk stannar hemma, att hålla avstånd till varandra och att personer i riskgrupp undviker fysiska sociala kontakter – det kan handla om liv och död.
Kontakta gärna de som är ensamma utan att besöka dem!
Tillsammans ska vi komma igenom detta!

BLomsterflickan har ordet!
Vill uttrycka vår tacksamhet över de
fina webbgudstjänsterna från Dala-Järna kyrka
och Nås. Tack Båt Lena, Robert, Eva och Torbjörn.
Varma hälsningar Ove och Elisabeth.

Både ris och ros.
Ni vet väl att ni kan skicka in både ros och ris till
vår e-post: info@vansbrobladet.se

Tack! till de som hjälpte till
att lösa mitt fall.
Kristina P

Myrbackakyrkan
till Er alla som hedrat
minnet av vår älskade

Lars-Åke
Eriksson
vid hans bortgång,
för telefonsamtal, besök,
blommor och gåvor till olika
minnesfonder. Ett särskilt tack
till Söderåsen Gul 1.
Bengt-Erik
Karin och Per
Johanna, Alfred

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.myrbackakyrkan.se

Begravningsbyrån
Brandser
till Er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår kära

Tel: 0281-140 36

Lena Kruse

Järnvägsgatan 52
786 31 Vansbro

vid hennes bortgång.

– besvaras dygnet runt

www.brandser.se

BO
Frida och Johan med familj
Mats

Ni når oss dygnet runt på tel

0281-20990

Dala-Järna

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

Information till dig som har
utsatts för Covid-19-smitta
Tiden från att det man smittas till dess man blir sjuk vid
Covid-19 kan variera mellan 2 och 14 dagar,
vanligast 5 dagar efter smittotillfälle.
För att skydda din egen och andras hälsa uppmanas du nu till följande:
• Var uppmärksam på om du inom 14 dagar från möjlig exponering får
symtom såsom förkylning, hosta, feber eller andningsbesvär.
• Var noggrann med handhygien.
• Om du får symtom, även milda sådana, ska du INTE gå till jobbet
utan stanna hemma tills du är symtomfri i 48 timmar.
• Om du blir så sjuk att du behöver uppsöka sjukvård så ring Vansbro
Vårdcentral. Under kvällar och helger är det viktigt att du ringer 1177
och får hänvisning till rätt vårdinstans. Informera 1177 om din exponering. Du ska då undvika att vistas i väntrum eller använda kommunala färdmedel.
• Vid alla akut livshotande tillstånd ska du som vanligt ringa 112.
Så länge du känner dig frisk och inte har några symtom kan du arbeta men
ska som alla just nu minimera socialakontakter. Ingen kontrollprovtagning behövs. Detsamma gäller din familj/de personer du bor med. För aktuella frågor
om sjukskrivning se Försäkringskassans hemsida.

Västerdala MC klubb
genomför AVROSTNING
för alla mc-åkare

Söndag 3 maj kl.10.00
Flygfältet Dala-Järna
OBS! medtag egen fika.

Foto Kjell Dalsheim

Med instruktörer
från SMC-Dalarna
VÄLKOMNA! vmck.se

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

LanseringsTime!
Under en ganska lång tid har vi jobbat fram ett koncept
med gåvokort som det nu ÄNTLIGEN har blivit dags att
lansera!
Idag (onsdag) kommer vi att köra ut våra exponeringsställ till butikerna, så ni för första gången får möjligheten
att se våra fantastiska kort!
Vi har i dagsläget 3st kortmodeller, Stort, mellan och litet
gåvokort som passar till alla tillfällen.
Mellanstora- och lilla kortet passar utmärkt att knyta fast i
en blombukett, medans det stora kortet kommer med ett
lyxigt kuvert, perfekt komplettering till ett paket!
eller varför inte bara ge bort kortet som det är?

Lokalt All The Way!
Vi har haft full fokus på lokalt tänk vad gäller våra
gåvokort.
Korten trycks och produceras såklart av oss själva här i
Vansbro, samt även designade och framtagna här!
Exponeringsställen är tillverkade på en metallindustri
(VMP) i Malung, samt målade i Vansbro (SALS).
Och kanske det bästa av allt,
Våra ställ innehåller kort från

JonsJonna Collection
Ett unikt och klockrent koncept där Jons Jonna Andersson
(fotograf) har tagit fram sin egen kollektion baserat på
hennes fantastiska bilder från vår fina kommun!

Försäljningsställen
I dagsläget kan ni köpa våra kort på följande affärer:
• Tempo, Äppelbo
• Blommerian, Vansbro
• Hemköp, Dala-Järna
• Tempo, Nås

Hör gärna av er till oss om ni har synpunkter eller ideér kring våra gåvokort!
Vbtryckeri.se • info@vbtryckeri.se • 0281-719 88 • Järnvägsgatan 35, 786 31 Vansbro

