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Fläckar är ett minne blott!
TVÄTTMASKIN

Ord. pris 6 490 kr

Fritidsbyxa
5 990 kr

TORKTUMLARE
EDH8000W2

Värmepumpsteknik
=40% energibesparing
Elektronisk fuktavkänning
5-års Garanti

Ord. pris 7 290 kr

Herr T-shirt, m tryck
149:-/st
2 för 249:-

EWF8000W2

8 kg/1400 varv
Förblandar tvättmedel
Energieffektiv och tyst
5-års Garanti

Onsdag 22 april 2020

6 790 kr

Fri hemkörning och
Standardinstallation!
Gäller max 3 mil från Dala-Järna

damstl. 599:herrstl. 649:-

Fleecejacka

Dam & Herr 399:-

Nyinkommet!
Sport-BH B-F kupa
Triumph, Triaction extreme

BH-dagar onsd-lörd

20% rabatt

OBS! Nästa vecka (v.18) tar vi emot annonser fram till måndag kl.12

Fyrverkerier och smällare
till Valborg

Du som skall bygga
och behöver ha
kontrollplan och
kontrollansvarig för att få

BYGGLOV

NYHETER OCH TANKAR FRÅN SKOGEN OCH SÅGEN

FÖR INFO

Mikael Johansson
Äppelbo
Tfn 070 827 55 18
mikael.sala@live.se

ER
Massor av NYHET
60
Kenneth H. 070 621 06

TORNEMALMS
BILREKOND

KOM I TOPPFORM I VÅR

Gratis rådgivning!
Else-Britt och Thorsten Limnell
Oberoende Herbalifemedlem

Tel. 0708-689867

publiceras i Vansbrobladet / Järna-Nytt på angiven utgivningsd

Hittar du oss inte i skogen eller på sågen, mot all förmodan, så kan du hitta oss
Rikardssons
Åkerikompis
kör timret
överInstragram,
den frusna
vintervägen
vidhar vi
överallt
på din digitala
– LinkedIn,
Facebook
– och så
nyRejmyren
webb. Hälsa på oss!

Tekniken
fungerar
lika
Vi
har blivit
sociala:-)
bra nu som då

Den bästa platsen att träffa oss från Fiskarheden är såklart
i skogen eller på sågen. Men kika gärna in på vår nya webbplats
Ett lyckat
vintervägsprojekt
har precisInte
firats
också.
Vi bjuder
på en hel del matnyttigt.
nog vid
medRejmyren
det,
öster om Tandö med korvgrillning, kaffe och tårta. Avverknu finns vi också tillgängliga på sociala medier.

@fiskarhedenstravaru (Instagram)

Marken och snön packades i omgångar med hjälp av fyrhjuling, bandvagn och skotare för att frysa ihop till en stark väg.
Fiskarhedens
Trävaru
AB (LinkedIn)
Den snöfattiga
vintern
har varit
till stor hjälp då ingen snö har
isolerat utan kylan har krupit ner i marken.
Fiskarhedens Trävaru AB (Facebook, där vi funnits ett tag)

Förr i tiden var det vanligt att man gjorde vintervägar över
myrar och åkrar när timret skulle ut ur skogen. Då körde man
Vi
kanhäst
kort och
träffa
digtekniken
på vilket sätt
som helst
– analogt,
med
ochgott
släde,
men
fungerar
alltså
lika bra
digitalt
eller verbalt.
Vi ses och hörs!
med dagens
skogsmaskiner.

www.muntersbygg.se

e-post: info@dalafastigheter.com
Peter Johansson, 0730 31 26 82 nasdacktjanst@gmail.com
0281-719 88 annons@vansbrobladet.se Järnvägsgatan

35, 78

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

Kontakta Madde Tfn. 073-150 18 18

0281-717 33
070-672 07 63

Nordanåkers Bystugeförening
Årets 1-maj firande
måste tyvärr ställas in pga Coronasmittan

Styrelsen

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord

070-67

Har du värk i onödan?

Transporte
Grävtjänste
Grus & Matjo

anders.strandberg@muntersbygg.se

Fiskarhedens
TrävaruAB
AB || 0280-59
0280-59 30
Fiskarhedens
Trävaru
300000| fiskarheden.se
| fiskarheden.se

www.hja.se

BETONG & B
LARS-ÅKE JOHANNESSON

Granska förslaget och återkom med eventuella ändringar till oss
Försäljning—Omläggning
070-654
54 62 och den sen
I annat fall anses annonskorrekturen
som Godkänd
Skiftning—Däckhotell
Alla objekt på internet: www.hemnet.se

ningen som var på 7500 m3fub genomfördes med hjälp av
Hellströms Skog. Rikardssons Åkeri med flera andra åkerier
www.fiskarheden.se
transporterade
ut virket på den kilometerlånga vägen över
myren.

Tfn. 0281 20968

Tack till mina
trogna kunder.

Annonskorrektur från Vansbrobladet
AB
FASTIGHETSMÄKLARE

070-656 03 96
Allt
inom
bilvård

Säljes som vanligt hos
Kenneth i Skamhed
Öppet 10-20

Jag har beslutat mig för
att sluta som fastighetsmäklare, men kommer
fortsättningsvis att
utföra värderingar,
hjälpa till med köpehandlingar när ingen
mäklare är inblandad
samt upprätta gåvobrev
mm.

Mejla
Mejla gärna
gärna frågor
frågor och idéer till ollesblogg@fiskarheden.se
ollesblogg@fiskarheden.se

Åke Enander
0281-717 33
Telefon Vansbro: 072-589 32 00
Rör • Bygg
Telefon Falun: 023-320 00
Murning
Facebook: Smärtkliniken Dalarna
Tel. 070-678 73 87

		
Vi utbildar inom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Kontakta oss för mer info!

0281- 200 50 • info@samu.se

www.samu.se

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

nde
a
d
u
j
b
r
e
r
Vå

Söndag 26 april

20%
på alla varor

Gäller ej extrapriser

Välkommen till gudstjänst!

Tel 10095, 10490

Uthyres

Skylift arbetshöjd 12 meter, besiktad
Byggställning, arbetshöjd 6 meter

MMA i Västerdalarna AB
Micke 076-016 70 54
Tillverkar traditionella timmerhus i dalastil efter dina önskemål.
Legosågning • Hyvleri • Exklusiva kundanpassade lister
Byggnadsvård • Gärdesgårdar
För mer info kontakta: Anders Henriksson
Dammängsvägen 18, 770 14 Nyhammar. Tel 0730-70 46 34
E-post: grangardetimmerhus@gmail.com

Vansbrobladet/Järna-Nytt

EXPEDITIONSTID
Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00

CYKEL & SPORT Vansbro
Äppelbovägen 2 • 0281 10167
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Stegar till kanonpris
Wibe stegar,
trappstegar, arbetsbockar

Prisexempel:
6m dubbel
8m dubbel

995:-

070-632 32 65

Snöröjning och halkbekämpning.

Gäller torsd-fred-lörd-måndag
ÖPPET
Vardagar: 9.30-18
Lördag: 10-13

rabatt

kl 11.00 Gudstjänst på nya kyrkogården
i Järna. Eva Cronsioe.
Ta med sittunderlag.

Att träna är bra. Att träna
utomhus är ännu bättre. Vi har
gåstavar som passar alla. Prova
BungyPump med fjädring. 4-8 kg.
Skor finns för alla aktiviteter.

Grus & bergkross mm

!

Öppet Vardagar 7.30-17.00

1995:-

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)

Tänk på Eugén Nilssons minnesförening
Tänk
Nilssons
minnesförening
när på
du Eugén
vill skicka
en kondoleans!
när
du vill skicka
enstipendier
kondoleans!
Föreningen
delar ut
till musikstuderande
Föreningen
ut stipendier
tilloch
musikstuderande
ungdomardelar
i Vansbro
kommun
du kan bidra.
ungdomar
i Vansbro
kommun
och 073/993
du kan bidra.
För mer info
ring Maud
Granberg
73 14!
För mer info ring Maud Granberg 073/993 73 14!

VÅREN
VÅREN är
är här!
här!
Dags för rengöring utomhus!
Dags för rengöring utomhus!

FISKBILEN

Anna-Lenas Delikatesser AB

Högtryckstvättar
Högtryckstvättar
från Kärcher
från
Kärcher
Olika modeller

Kommer fredagen den 24 april att stå vid:

Olika modeller

3
3 199:199:-

Från
Från
Perfekt för rengöring av
Perfekt
föruteplatsen,
rengöring av
terrassen,
terrassen,
uteplatsen,
bilen, trädgårdsmöbbilen,
lerna, trädgårdsmöbcykeln eller
lerna,
båten.cykeln eller
båten.

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

Grovdammsugare
Grovdammsugare
för "vått och torrt"
för
"vått
Kärcher
WD3och torrt"

11 195:195:Kärcher WD3

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

Det våras för cykel
Crescent ☼ Monark ☼ Marvil ☼ Sjösala

12” cykel från 1495:Reservdelar-Tillbehör- Serviceverkstad

CYKEL & SPORT Vansbro
Äppelbovägen 2 • 0281 10167

Tempo i Björbo, kl 11.00-12.00
ag
Gulfmacken i Nås, kl 12.30-13.30
st torsd
a
n
e
s
g
in
Hemköp i Dala-Järna, kl 14.00-14.30 R förmiddag föråra
ng av v
Kroons torg i Vansbro, kl 15.00-16.30 beställni örgåstårtor
m
goda S smörgåsar
Mobil 070-685 53 51
äk
R
h
c
o

VECKANS RADANNONSER

Säljes: Vedkap med rullbänk,
800:-. Hydraulklyv 8 ton, 4000:-

Tfn 072-589 91 03

Köpes: Motionscykel i bra skick

Tfn 070-798 92 81

Köpes: Skogsfastighet/ skogs
skifte, allt av intresse.

Tfn 070-176 45 25

ORIENTERINGSKURS

Lördagen den 25 april kl.10.00
Träningsdag/nybörjardag
vid Vanåskiljet.
Skogslek och orienteringsövningar för alla,
även vuxna.
Vi bjuder på lättare lunch och fika.

Välkomna
HJS-Vansbro OK

Säljes: 90st banankartonger, 2:-/st

Tfn 070-798 92 81

Borttappat: Konfirmationskors i
silver, centrala Vansbro.

Tfn 073-023 12 55

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

Taborförsamlingen
To 23/4 9.00
Sö 26/4 11.00
Ti 28/4 18.00

Välkommen!

Kapellgatan 5
Vansbro

Morronbön.
Gudstjänst, efteråt församlingsmöte.
Bön

Radannonsera

25kr/raden!

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

VÅRENS ÖPPETTIDER PÅ ÅVC:N
Vi har följande avvikande öppettider för
ÅVC Bäckdalen under vårens och
sommarens helgdagar:

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

Vi har förlängt lördagsöppet 23 maj
och 13 juni: 09:00–14:00
Valborgsmässoafton: 09:00–12:00
Första maj: Stängt
Kristi himmelsfärdsdag: Stängt
Pingstafton: 09:00-12:00
Nationaldagen: Stängt
Midsommarafton: Stängt
Midsommardagen: Stängt

Tel. 0281-206 98

DAGENS LUNCH
FÖR AVHÄMTNING

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

80:-

inkl sallad, bröd, smör, 33cl läsk

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

Pga Coronaviruset
ordnar vi hemkörning
av hela vår meny.

dalavattenavfall.se

En bättre miljö idag och för kommande generationer.

Vårdcentral Vansbro informerar:
är nu en allmän smittspridning i Vansbro kommun
• Det
av Covid-19.

•

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

För andra öppettider se vår hemsida:
dalavattenavfall.se/åvc

020–200 210

BROGRILLEN

Det är därför särskilt viktigt att vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer för att minska smittspridning.
Stanna hemma om du har symptom på förkylning, tvätta händerna ofta,
minska dina sociala kontakter och undvik resor som inte är nödvändiga.
Det är också viktigt att du som drabbas av ohälsa av annat slag än Covid-19
fortsätter ringa oss för en bedömning. Detta gäller alla, även personer i riskgrupp eller med förkylningssymtom. Vi gör tillsammans med dig en bedömning
om du är i behov av ett läkarbesök.
Läkarbesöket kan ske på vårdcentralen, via telefonen eller som ett hembesök.
Telefontid till vårdcentralen är vardagar kl 08.00-16.00 på tel. 0281-498100

Gäller i Vansbro.

0281-109 55
Tor: Raggmunk med stekt fläsk.
Lasagne.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt potatis el pommes.
Panerad strömming med mos,
dillsmör och lingon.
Mån: Gräddstuvad pytt i panna med ägg
och rödbetor.
Fiskgratäng.
Tis: Fläsk med löksås.
Pasta med kycklingsås.
Ons: Panerad kummelfilé med skagenröra och kokt potatis
Nötstek med gräddsås och gele.

Ring 0281-71354!

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

Gnällspiken har ordet!
Hur länge ska vi acceptera all
hästdynga på alla våra skogsstigar?
Herman
Ett naturskönt område, en
värdefull biotop med högresta granar
är skövlad. Kvar är en risöken med en
massa bråte. Krogen nära Dalälven.
Kyrkan den skyldige. Till vad nytta?
Naturvän

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

BLomsterflickan har ordet!
1000 rosor till Tomas och Bibi
för all hjälp och stöd.
Mvh Anna-Karin

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

Sten-Erik
Wästhed
vid hans bortgång och
begravning.
Ett särskilt tack till avd. Gul 2
Söderåsens Äldreboende,
för god vård och omsorg.
Tack också till Båt Lena och
Peter som gjorde allt så
ljust och vackert.
INGER
Ivar och Brita
Arne
Erik

Begravningsbyrån
Brandser
Tel: 0281-140 36

– besvaras dygnet runt

Vår älskade Mamma,
Svärmor, Farmor
och Mormor

Du var vårt allt på jorden
det finaste vi vet
Vi önskar du hörde orden
Vi älskar dig i evighet
Vår kära

Anna-Greta
Gustafsson

Margareta
Jansson

* 18 september 1943
har lämnat oss
i stor sorg och saknad

född Fagrell
* 7 november 1945
har idag stilla insomnat
Vansbro den 13 april 2020

31 mars 2020
MATS och ELISABETH
Amanda, Gustaf
MADELEINE och ROLF
Anton, Hanna

Marcus och Sandra
Hans och Emma
Johanna och Rickard
Filip
Övrig släkt och vänner

Mor Karin
Johansson

Släkt och vänner
Älskad och Saknad

Begravningen sker utomhus
och alla är välkomna att
närvara på Timmele
kyrkogård 30 april kl. 11:00.
lenbergs.se

I vårvindens susning
Du somnade stilla.
Nu sjukdom och oro
ej mer gör Dig illa.
Skön är vilan
som natten ger,
Gott är att veta,
Du lider ej mer.
Begravningsgudstjänsten sker i
Vansbro kyrka onsdagen 29 april
i kretsen av de närmaste.
Dalkullornas Begravningsbyrå

I dessa speciella tider så har vi bra lösningar
på hur vi tillsammans med Er planerar allt
som rör begravningen. Via telefon, mail eller
videomöten, allt är möjligt.

För alla de som inte har möjlighet att
närvara vid avskedet, så erbjuder vi
att få begravningen filmad.
Kontakta oss för mer information.

Vår käre

Vår käre

Arne Eriksson

Lennart
Geschwind

* 19 september 1932
har idag stilla insomnat
Vansbro
den 10 april 2020

* 4 april 1934
somnade stilla in
den 9 april 2020
Dala- Järna

RITA
Per-Olov med familj
Övrig släkt och vänner

Roland, Anders,
Anna-Karin
med familjer
Så omtänksam och givmild ,
så positiv och snäll.
Ville umgås tillsammans en
härlig sommarkväll. Så pratglad
och tacksam,
ville gärna ha en kram.
Så nöjd över livet,
så var hon denna dam.
A-K

Järnvägsgatan 52
786 31 Vansbro
www.brandser.se

Susanne och Anders

Vår kära Moster

På grund av rådande
omständigheter så äger
begravningen rum i enskildhet i
Järna kyrka fredag 24 april
Dalkullornas Begravningsbyrå

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

Georg Emilsson
vid hans bortgång.
Ett särskilt tack till
Hemtjänsten Dala-Järna
samt till alla
hjälpsamma grannar.
Per-Eskil, Tage, Ingeborg

Jag drömmer jag vandrar
i skog och mark
Jag drömmer att jag åter
är frisk och stark
Väck mig inte
ur dröm så skön
Låt mig få sova,
det är min bön
Avskedstagande har ägt rum
i kretsen av familjen.
www.brandser.se

* 9 juni 1937
har idag stilla insomnat
Vansbro
den 12 april 2020
Kusiner med familjer
Övrig släkt och vänner
Du går ifrån oss
men är ej borta
I våra tankar
Du lever kvar
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vansbro kyrka
onsdagen den 6 maj
i kretsen av de närmaste.
Minnesstund kommer att hållas
vid ett senare tillfälle.
www.brandser.se

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

Päär Rälg
Ett speciellt tack till hemtjänsten
i Borlänge och Nyhöjdens
korttidsboende på Borlänge
sjukhus.
SYSKONBARNEN
med familjer

Kvinnojouren Marie bjöd vårdpersonal på fika

0281-20990

Jour dygnet runt

I dessa svåra tider för personal inom äldreomsorgen beslutade kvinnojouren Marie från Vansbro att bjuda vårdanställda på fika.
Bullar köptes in och delades ut på de olika vårdboenden
som finns från Äppelbo till Nås i Vansbro kommun.
Detta är ett initiativ för att belysa vårdpersonalens betydelsefulla arbete.

Foto NG

		

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

Jag kapar o klyver din ved.

SuperPilke

Snabbt o effektivt.

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

Takplåt
Bra pris på Prima takplåt
Snabb leverans

Säljer även kapad och
kluven björkved. 450:-/m³
Holmens ved o entrp.
Tfn. 073-800 41 11
Innehar F-skatt

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

