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Onsdag 29 april 2020

I år firas inte 1:a maj på traditionellt sätt då vi befinner oss i den
situation som råder med en världsomfattande pandemi. Istället
kommer vår statsminister Stefan Löfvén att hålla tal via SVT 24 och
sociala medier. Vår distriktsordförande Lars Isacsson kommer att hålla
ett tal på partiets Facebooksida.
Vi riktar våra tankar till alla de som på olika sätt drabbats av Covid 19
virusets härjningar och sänder ett särskilt tack till de som dagligen
kämpar med att upprätthålla vård och omsorg och andra samhällsviktiga funktioner.
Ordet solidaritet har fått ökad betydelse.
I dessa tider när många är hemma och försöker hålla sig inne så vet vi
att många drabbas hårdare än andra - våldet mot kvinnor ökar.
Därför ger vi också Kvinnojouren vårt stöd på olika sätt.
En trygg välfärd som går att lita på!
Sverige ska vara ett modernt välfärdsland som bygger på sammanhållning. Det är så vi skapar ett tryggare Sverige.
Ju fler vi blir som sätter dessa värden i framkant, ju snabbare kan
vi genomföra den politik som vi socialdemokrater kämpar för!

Socialdemokraterna och LO i Vansbro kommun
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offert, inget
jobb är för litet eller för stort!
BILREKOND

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

Nu kan du köpa våra lokala
gåvokort i ytterligare en butik!

Hos presentbutiken Kox In i Vansbro
hittar ni den unika kollektionen baserat
på JonsJonnas bilder.

kl 11.00 Gudstjänst på nya kyrkogården
i Järna. Torbjörn Axelsson.
Välkommen till oss för en fri offert
Pris från 400:-m³, beroende
och sparkalkyl.
Ta gärna med egen stol.
på längder, mängd och sort.
20XX

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

Välkommen till gudstjänst!

20%

7 000 kr

PerpåAnders
Pettersson
utvalda
värmepumpar.*
Nås, Tfn. 070 670 21 54

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

Butiken är fylld med nyheter inför vintern,
alla högtider och kalas!

0281- 200 50 • info@samu.se
Vbtryckeri.se • info@vbtryckeri.se • 0281-719 88 • Järnvägsgatan 35, 786 31 Vansbro

– Försäljning
– Installation
– Service av

Matjord

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

KÖP
LUFT/VATTEN

KOMFORT
KYLA

Kontakta oss för mer info!

www.samu.se

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.

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

På allt i butiken/
ord priser

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dags att beställa din ved inför
eldningssäsongen 2020-21

Söndag 3 maj

BETONG & B

Vi har nu ställt ut ytterligare ett ställ
med gåvokort.
Vi utbildar inom:

VED

Vinterrabatt

Kabelläggare för din gräsmatta.
Perfekt för din installation av robotklippare.

KOM I TOPPFORM I VÅR

Tel. 0708-689867

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Uthyres!

Allt
inom
bilvård

Gratis rådgivning!

Anders Pettersson´s
Per-

BYGG-TEKNIK

070-656 03 96

Else-Britt och Thorsten Limnell
Oberoende Herbalifemedlem

		

PÅ KÖPET!

Funderar du på att byta värmesystem?
Just nu erbjuder jag en luft/luft pump, för
komfortkyla på köpet om du beställer en
All In One eller Monoblock.
Gäller till 31 maj eller så långt lagret räcker.
Gratis hembesök och offert.

Ring så berättar jag mer. Jan 070-330 35 28

Sållad matjord säljes.
Transport ordnas.
Roland 070-529 90 06

070-67

Butiken håller
Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

STÄNGT FÖR INVENTERING
fredag 1 maj t.o.m. måndag 4 maj.
Tisdag 5/5 öppet igen som vanligt.

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

Varmt Välkomna!

Annonskorrektur från Vansbrobladet AB

Ordinarie öppettider:
Mån-fre 9.00-18.00,
lör 10.00-14.00

Granska förslaget och återkom med eventuella ändringar till oss
I annat fall anses annonskorrekturen som Godkänd och den sen
ELVARUHUSET
I VÄSTERDALARNA
publiceras i Vansbrobladet
/ Järna-Nytt
på angiven utgivningsd
Stationsv. 1, Björbo. Tel. 0241-79 32 70

0281-719 88

annons@vansbrobladet.se
Foto: Jesper Wahlström/Ikon

VI LEVER ALLA UNDER SAMMA HIMMEL

www.hja.se

Järnvägsgatan 35, 78

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

0281-717 33

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

Tel. 0281-130 90

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord

www.dackteam.se

Vansbrobladet/Järna-Nytt

EXPEDITIONSTID
Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00

Rör • Bygg
Murning

Tel. 070-678 73 87
Tänk på Hulåns IF´s
Minnesfond
Ring 070-535 71 31

Järnvägsgatan
35, 78631 Vansbro
Vansbrobladet/Järna-Nytt
Telefon:
Transporte
vansbrobladet.se
0281-719 88
EXPEDITIONSTID
Grävtjänste
E-post:
annons@vansbrobladet.se
Fredag
8.00
16.00
annons@vansbrobladet.se
Grus & Matjo
Måndag
- 16.00
0281-717
33 8.00
0281-719
88
Hemsida:
www.vansbrobladet.se
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)

Lite nostalgiannonser från Järna-Nytt ,februari 1958

		

VECKANS RADANNONSER

Öppettider
på biblioteket i samband med Valborg
Öppettider biblioteket
och
första
maj
30 april
Vansbro 11-15, Dala-Järna 11-17
1 maj
Stängt
30
april Vansbro
11-15, Dala-Järna 11-17
2
maj
10-13
1 maj
Stängt
2 maj
10-13

Säljes: Masdräkt, juniorstorlek.

Tfn 070-695 52 59

Köpes: Sekunda/beg. trallvirke.

Tfn 070-337 20 68

Köpes: Gammalt frysskåp eller
kyl o frys. Tfn 076-791 96 13
Säljes: Bilbarnstol 10-25kg, 400:Bilbarnstol upp till 9-10 år, 250:600:- för båda.

Tfn 070-393 60 70

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

facebook.com/vansbrokommun •

Källa: Folkhälsomyndigheten 1/4 2020

Borttappat: Guldhalsband. efter
E16 östra, Nordanåker-Vansbro.
Hittelön. Tfn 070-372 92 90

vansbrokommun • vansbro.se

Nästa vecka (vecka 19) tar vi emot annonser
ända fram till kl.12 på måndag.
OBS! ni får gärna skicka tidigare.
Nu ska vi ha en riktigt trevlig sista april och
ett skönt 1:a maj.
Tyvärr är nog inget sig riktigt likt detta år, men
vi får försöka fira utan stora folksamlingar och
hålla våra 2 meters avstånd.
MVH Vansbrobladet/JärnaNytt/VBTryckeri

Radannonsera

25kr/raden!

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

Fönsterkampanj!

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

ötta,
Gedigna, lättsk
välisolerade
fönster

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

80:-

Kampanjpriserna gäller t.o.m. 2020-05-08
Öppet Alla dagar 11.00-21.00.
Lunchbuffé Tisdag-Fredag 11.00-14.00

Tel. 010-471 96 20

Tel. 010-471 95 20

Tel. 010-471 95 70

Tor: Raggmunk med stekt fläsk.
Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt potatis el pommes.

DAGENS LUNCH
FÖR AVHÄMTNING

Din lokala bygg- och järnhandel

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

Fre: öppet som vanligt.
Mån: Viltskavsgryta med potatis
och gele.
Fiskgratäng.

inkl sallad, bröd, smör, 33cl läsk

Pga Coronaviruset
ordnar vi hemkörning

TVEKA INTE ATT SÖKA VÅRD!
Antalet patienter som söker vård hos våra
vårdcentraler eller akutmottagningar har
minskat under den pågående corona
pandemin.
Vi har dragit ner på planerad vård som
kan vänta. Detta för att hjälpa dem som
blir sjuka i covid19, men också för att
finnas till för dem som behöver vård av
andra akuta och prioriterade orsaker.
Tveka inte att kontakta vården om du
behöver hjälp eller råd:
För rådgivning och egenvård, besök
1177.se eller ring 1177 dygnet runt.

Vid svår sjukdom, akut sjukdomsfall
eller allvarlig skada – ring 1177 eller
din vårdcentral innan du åker till akut
mottagningen. Många gånger kan
du få en jourtid på en närliggande
vårdcentral istället.
Ring alltid 112 vid nödsituationer som
kräver omedelbar hjälp.

0281-109 55

av hela vår meny.

Tis: Fläsk med löksås.
Pasta med kycklingsås.
Ons: Färsbiffar med gräddsås och
lingon.
Kycklingfilé med paprikasås.

Gäller i Vansbro.

Ring 0281-71354!

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

Gnällspiken har ordet!
Otroligt att kommunen inte tar
till sig av sina invånares åsikter. Hur många
år har det klagats på hur sen Vbo är att ta bort
gruset från gatorna? Denna olägenhet som orsakar cykelolyckor, barn och vuxna som halkar, småsten som ligger som
ett täcke på altaner och balkonger, fönster fulla i damm mm.
Det kunde ha tagits bort för två månader sedan.
Undrar vad skillnaden är i pris om man tar bort det till
1 april ist.f. 1 juni?
En som har tröttnat för länge sedan.

Vid akuta skador, besvär eller om du
inte mår bra, kontakta vårdcentralen
via etjänster på 1177.se, via appen
Min Vård eller genom att ringa.
Kontaktuppgifter finns på 1177.se.

BLomsterflickan har ordet!
Ett stort fång rosor till Bert
som kapade upp och drog undan den
grova, risiga och fula gran som blåst ner
över stigen till Näbba.
Tack från vandrarna i Storbyhagen.

2 vackra rosor till de hjälpsamma
pojkarna på Bilprovningen i Vansbro.
Tack från Gunnel
Ni vet väl att ni kan skicka in både ros och ris till
vår e-post: info@vansbrobladet.se

Myrbackakyrkan
Trots att vi inte kan samlas i kyrkan till gudstjänst så
kan du ta del av gudstjänster på nätet. Vi har valt att
göra en enklare gudstjänst varje vecka som du kan
lyssna på via vår hemsida: www.myrbackakyrkan.se

Taborförsamlingen
To 30/4 9.00
Fr 1/5			
Sö 3/5 11.00
Ti 5/5 18.00

Välkommen!

Kapellgatan 5
Vansbro

Morronbön.
Arbetsdag i Rutån från kl.10.00
Gudstjänst, Stefan Axelsson.
Bön

Vår älskade

Vår älskade

Karin Kristoffers

Horst Hanke

* 14 oktober 1926
har lämnat oss i stor sorg och
saknad
Nås den 22 april 2020

* 7 september 1933

Mats och Åse
Åke
med familjer
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
Begravningen sker i enskildhet i
Nås kyrka den 6 maj.
Tänk gärna på Hjärnfonden
Tel.020-523523
Dalkullornas Begravningsbyrå

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

Vår kära

har idag stilla insomnat
sörjd och saknad av oss

Maj-Britt Svensson

Äppelbo
den 20 april 2020

*22 januari 1937
har hastigt lämnat oss
† 3 april 2020

INGA
Ingrid och Ingemar
Pär och Karin
Monica och Jan
Anders och Ingela
med familjer
Övrig släkt och vänner

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

Begravningen äger rum i kretsen
av familjen. Tänk gärna på
Läkare utan gränser eller
Äppelbo Hembygdsförening.
www.brandser.se

Välkommen till
Begravningsbyrån Brandser

Vår kära syster och faster

Gunnar och Anette
Birgitta och Stefan
Lennart och Sandra

Birgitta Eriksson
* 24 maj 1942
somnade stilla in
den 22 april 2020
Dala-Järna
MARGARETA
ARNE
Anders
Per o Christina
Sofie o Eric

Barnbarnen

Pappa räckte dig
handen och du fattade den
Var skog har nog sin källa
var äng sin blomma har
vart hjärta har sin saga
från flydda ungdoms dar
och skogens källa sinar
och ängens blomma dör
men hjärtats tysta saga
ej någon tid förstör
Begravningen sker i
kretsen av de närmaste

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.

På grund av rådande
omständigheter så sker
begravningsgudstjänsten i
enskildhet i Järna kyrka
fredag den 8 maj.
Dalkullornas Begravningsbyrå

till alla som hedrat
minnet av min käre

Arne Eriksson
vid hans bortgång.
Ett särskilt tack till
personalen på Söderåsen
avd. Gul 1 för god vård
och omsorg.
RITA

Ni når oss dygnet runt på tel

0281-20990

Dala-Järna

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

Skönhet och välbefinnande för både kropp och själ
Susannes Fot & Kroppsterapi

OSIS

erbjudande!
2 för 199:-

Medicinsk Fotvård-Kinesiologi
Kraniosakralterapi-Bemer
Psykopraktik-Presentkort

ord. 398:-

1 för 149:-

Näring från Friway-Thorne
SupremeNutrition

ord 199:-

Välkomna till Blå Huset

Info och tidsbokning 070-324 84 53

OSIS SESSION SPRAY

STOR & LITEN

169 kr
Ord. pris 344 kr

Tag 3
betala för 2
Gäller vecka 18-19

Välkomna till:

Medicinsk Fotvård i Dala-Järna
Tel. 070-240 93 38

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

