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Bygg och Plåt
Jimmy Gustafsson
070-618 43 29
jimmy.bpr@telia.com

Onsdag 6 maj 2020

vansbro ab
Industrigatan 24
780 50 Vansbro

Tfn 0281-59
595950,
Tel 0281-59
50 bpr@telia.com

Rör
Bengan Andersson
070-618 43 27
bengt.bpr@telia.com

B

Vi tar ansvar för våra
värmepumpar, även ygg
Om-, till- och nybyggnad
efter
att vikommer
såltdirekt
dem.
Våra
värmepumpar
till fasta priser
Vi tar ansvar för våra
värmepumpar, även
efter att vi sålt dem.

från fabriken i Tranås och vi som
installerar
dem är certifierade
Våra värmepumpar
kommer direkt
specialister.
Därför
vågaroch
vi ge
från fabriken
i Tranås
vi dig
som
10 års garanti på kompressorn och
låt
installerar dem är certifierade
6 år på hela värmepumpen.
Allt inom tunnplåt, huvar,
specialister.
Därför
vågar
vi
ge
dig
Ett skydd du dessutom kan
beslag, taksäkerhet och
10 års garanti
och
förlänga
upp till på
14 kompressorn
år med vår
takavvattning
Plusförsäkring.
6 år på hela värmepumpen.
EttVi
skydd
du dessutom
kan
älskar
värmepumpar.
förlänga
uppkan
till 14
år med
vår
Så att du
älska
annat.
ör
Plusförsäkring.
www.ivt.se
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Vi älskar värmepumpar.
Så att du kan
älska annat.
års garanti

Vatten, avlopp och värme
Specialitet: Berg- och
www.ivt.se
ytjordvärmepumpar
och badrumsrenovering

Underhåll och skötsel av fastigheter för företag och privatpersoner
Avtalsbyggare till Dalarnas försäkringsbolag
Utnyttja ROTAVDRAGET

Jag kapar o klyver din ved.

SuperPilke

Snabbt o effektivt.

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

TORNEMALMS
BILREKOND
070-656 03 96
Allt
inom
bilvård

Matjord

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

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

		
Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Söndag 10 maj

kl 11.00 Gudstjänst på nya kyrkogården
i Järna. Eva Cronsioe.
Ta gärna med egen stol.

Välkommen till gudstjänst!
Pistolskytteträning

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

Nybörjare är välkomna, lägsta ålder 14 år.
Snöå skidstadion, tisdagar kl.18.00.

Nya och gamla skyttar är Välkomna!
PK Pricken

La Cholita Foodtruck

Torsd. 7/5 och fred. 8/5 säljer vi på Säljgården, Noret 203.
Menyn för veckan är:
Rajas con Crema 75kr
Quesadillas fylld med krämig paprika & majsgryta
Tingadilla 75kr
Quesadillas fylld med smält ost och chipotlekyckling
Tinga de Pollo 95kr
4 tacos fyllda med chipotlekyckling, ris, mexikanska svarta
bönor, pico de gallo, ost, salsa & gräddfil
Öppettiderna är kl.11-14 & 16-18 båda dagarna.
Ring & beställ eller smsa på 073-804 41 26
Bienvenidos!

KOM I TOPPFORM
I VÅR
Annonskorrektur från Vansbrobladet
AB

BETONG & B
Gratis rådgivning!

Granska förslaget och återkom
medoch
eventuella
Försäljning—Omläggning
Else-Britt
Thorsten ändringar
Limnell till oss
I
annat
fall
anses
annonskorrekturen
som
Godkänd
och den sen
Skiftning—Däckhotell
Oberoende Herbalifemedlem

publiceras i Vansbrobladet / Järna-Nytt på angiven utgivningsd

Tel. 0708-689867

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

Uthyres

Skylift arbetshöjd 12 meter, besiktad
Byggställning, arbetshöjd 6 meter

MMA i Västerdalarna AB
Micke 076-016 70 54

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord

070-67

Välskött skog och egen fäbod

Vårdcentral Vansbro informerar:

Vansbro, Nordanåker 31:5

• Det är viktigt att vi alla nu ”håller i och håller ut”!
smittspridning av Covid-19 finns i samhället och vi behöver hålla
•fastAllmän
vid att alla följer Folkhälsomyndighetens regler.
närvarande behövs inget sjukintyg de 21 första dagarna. Är du inte
•friskFörefter
det så krävs ett sjukintyg och du ska då kontakta läkare via vård-

centralen. I övrigt gäller Folkhälsomyndighetens regler om symtomfrihet i 48
timmar före återgång till arbetet.

Om du besväras av kvarstående torrhosta efter att ha haft förkylnings•symtom
så gäller följande: När du varit symtomfri från övriga förkylningssymtom i 48 timmar, räknas kvarstående ren torrhosta inte som ett symtom utan
du kan se dig som frisk. Torrhosta kan pågå ett långt tag i efterförloppet.

Vi får många frågor om provtagning och Vårdcentral Vansbro tar prov för
•Covid-19
enligt gällande riktlinje från Region Dalarna. Provtagning görs på

patienter där det har betydelse för den fortsatta vården. Provet tas i samband
med ett läkarbesök. Är du inte allvarligt sjuk utan klarar dig hemma behöver
du inte provtas. Viktigt är då att stanna hemma tills symtomfrihet i 48 timmar.

Unik möjlighet att bli ägare till en välskött skogsegendom med eget fäbodställe
vid Flatberget norr om Dala-Järna.
Skogsbilvägnätet är väl utbyggt där Flatbergsvägen utgör gräns i den västra
delen samt Eldtjärnsbergsvägen med tillhörande sidovägar som sträcker
sig inom fastigheten. Skogsmarken omfattar ca 124 ha med en tyngdpunkt
på växtliga gallringsskogar. Virkesförrådet uppgår till ca 14 200 m3sk och
fastighetens medelboniteten är beräknad till 4,8 m3sk/ha/år. Egendomen är
bebyggd med timrad fäbodstuga med tillhörande uthus i lugnt och avskilt läge.
Jakt kan bedrivas inom Dala-Järna östra jaktvårdsförening, ca 34 000 ha.

Utgångspris: 3 300 000 kr. Bud senast 2020-06-11

Ansvarig mäklare: Anders Henriksen, Tfn 0250-108 10
Fastighetsbeskrivningen hittar du på: www.skogsbyragruppen.se

Se över dina recept i god tid och ta kontakt med oss om de behöver
•förnyas
via 1177 hemsida eller ring Vårdcentralen 0281-498100, gäller

Vansbrobladet/Järna-Nytt

EXPEDITIONSTID
Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00

alla patienter med recept utskrivna från Vansbro Vårdcentral.

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

Har du värk i onödan?
Rör • Bygg
Murning

Tel. 070-678 73 87

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

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

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)

ärkontakt med skogsmänniskan

Norets
VVO Ordinarie jaktstämma
orangutanger och andra djur i Borneos
regnskog
Naturfotograf

Vid Norets Bystuga, fredag den 29 maj kl.18.00
Ärenden enligt stadgarna.

Lars-Olof JohanssonStämman planeras att hållas utomhus pga rådande

0281-717 33
info@sevabab.se
Industrivägen 17, Dala-Järna

www.hja.se
visar bilder
och sin fotoutrustning.corona läge, så kläder efter väder. Välkomna! Styrelsen
Onsdagen den 5 september kl. 19.00
Hulåns ordenshus
Vårfåglar inpå knuten
Inträde inkl. kaffe med dopp 80 kr.
Endast kontant betalning.

I stället för vår traditionella ”Morgonvandring i Storbyhagen”,som är
inställd, kan du räkna fåglar hemikring lördag 9 maj mellan 05.00 –
13.00.
Du som är datorvan kan vara med i den stora tävlingen för hela
Sverige. Kolla på birdlife.se så får du veta mer.
Du som inte använder datorer, välj en plats, var som helst, med ca 15 m
i diameter och räkna hur många fågelarter du ser eller hör och rapportera vilka till Maud Granberg på tel.073-993 73 14, ring eller sms:a
senast kl.18 samma dag. Har du tur kan du vinna en fågelholk.

VECKANS RADANNONSER

• Nysorterad matjord
• Grus av alla sorter
• Transporter
• Allt inom markarbeten

Tfn. 0281 20968

RING FÖR EN KOSTNADSFRI OFFERT!

www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

Semesterstängt
Torsdag-fredag
7-8 maj

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

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

Köpes: Jordfräs.

Tfn 070-565 63 29
Övrigt: Jag DIGITALISERAR
dina gamla videoband (VHS och
VHS-C) till valfritt lagringsmedia. t.ex(USB-sticka, minneskort
eller DVD). Även diabilder och
fotonegativ. För mer info ring
076-928 98 17 eller maila:
automag44amp@gmail.com

Vi på redaktionen vill tacka Torsten
som har svarat och förklarat.

Färger loggo EC (fyrfärg): blå = 100% cyan, 60% magenta • grön = 50% cyan, 100% gul, 40% svart.
Färger sigill EC (fyrfärg): blå ”S” = 50% cyan, 30% magenta • grön ”G”= 25% cyan, 50% gul, 20% svart
• ram = 100% cyan, 60% magenta.

25kr/raden!

FÖR INFO

Färger loggo PMS (färgblandning): blå = pms 293 C • grön = pms 576 C.
Färger sigill PMS (färgblandning): blå = pms 293 C 50% • grön = pms 576 C 50%.
Färger loggo grå:
Färger sigill grå:

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

svart = 100% • grå = 50%.
svart = 100% • grå = 50%.

PMS-loggor (eps-loggorna är vektoriserade)

Saljgard_gris_pms.eps
Saljgard_redov_pms.eps
Saljgard_skog_pms.eps

KRAV-Potatis o. EKO-Ägg
Radannonsera

BYGGLOV

Färgbeskrivning logotyper Säljgården AB

Han har lämnat svar på Gnällspikens
kommentarer och er läsares frågor och
funderingar inom det kommunala.
Tack!

Nu är vår lilla försäljningsbod öppen igen.
Öppningserbjudande denna vecka.
Ta själv, swisha betalningen.

Saljgardgris_sigil_pms.eps
Saljgardredov_sigil_pms.eps
Saljgardskog_sigil_pms.eps

EC-loggor (eps-loggorna är vektoriserade)

EKO-ägg säljes
(först till kvarn, eller beställ)
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Saljgard_redov_ec.jpg
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Gråa-loggor (eps-loggorna är vektoriserade)

Välkomna till Säljgården i Dala-Järna Henrik 073-277 16 90, Lizzie 070-378 85 75
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Saljgardgris_sigil_gra.eps
Saljgardgris_sigil_gra.tif
Saljgardredov_sigil_gra.eps Saljgardredov_sigil_gra.tif
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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!
Tel. 0281-130 90
Tel. 0281-130 90
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Saljgard_gris_ec.tif
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Vitvaror
- Tv - Datorer
- Mobiltelefoner
Gråa-loggor
(eps-loggorna
är vektoriserade)

www.dackteam.se
www.dackteam.se

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
Vi erbjuder take away
T.ex Veckans rätt
& sallader

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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under
samma
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klinkers – alltSaljgardskog_sigil_ec.bmp
under
tak!
Gällersamma
månaden ut,

Färg, Golv & Inredning, DALA-JÄRNA
t o m 31
Tel: 0281-59
60 40
Färg,
Golv & Inredning,
DALA-JÄRNA
Öppet:
Vard 10–18,
Tel: 0281-59
60 40lör 10–13
Öppet: Vard 10–18, lör 10–13

mars

Intresseföreningen
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F.D.
BERKAS Saljgard_gris_gra.bmp
Service
Saljgard_gris_gra.jpg
Saljgard_redov_gra.jpg
Saljgard_skog_gra.jpg

Saljgard_redov_gra.bmp
Saljgard_skog_gra.bmp

Nytt nr. 073 262 02 20

Förmedlar och värderar

Saljgardgris_sigil_gra.eps
Saljgardgris_sigil_gra.tif
Saljgardredov_sigil_gra.eps Saljgardredov_sigil_gra.tif
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jord- och skogsfastigheter

Saljgardgris_sigil_gra.jpg
Saljgardredov_sigil_gra.jpg
Saljgardskog_sigil_gra.jpg

Saljgardgris_sigil_gra.bmp
Saljgardredov_sigil_ gra.bmp
Saljgardskog_sigil_gra.bmp

jajarna@telia.com

070-295 73 03

Dala-Järna
Ledig annonsplats

PROFFS(även
PÅ HUNDVÅRD!
katter)

HUNDTRIMMET

EKOLOGISK POTATIS
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Saljgard_gris_gra.bmp
Saljgard_redov_gra.bmp
Saljgard_skog_gra.bmp

Saljgardgris_sigil_gra.jpg
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säljes i 10-kg´s och 25-kg´s säck

Lizzie 070-378 85Saljgardgris_sigil_gra.bmp
75 • Henrik 073-277 16 90
Saljgardredov_sigil_ gra.bmp

- 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

Nyheter inför sommaren!

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

		

Brev och post till Vansbro kommun
Om du tillhör en riskgrupp och ska lämna brev och post till oss rekommenderar vi att du lägger
det i brevlådan utanför entrén till Medborgarhuset. Brevlådan töms två gånger per dag.

Inbjudan till möte för Handelsbranschen

Biblioteken i Vansbro börjar med sommarlån

Lärcentrum bjuder in till ett digitalt möte där vi vill föra dialog kring vilka behov som
finns inom handel för utveckling/utbildning.

Från och med den 1 maj utökar vi lånetiden till den 1 september. Undantag för nya och
reserverade böcker. Vi vill också påminna om att du som tillhör en riskgrupp kan få böcker
levererade hem till dig. Kontakta biblioteket så plockar vi ihop böcker efter dina önskemål.
Du kan även beställa böcker för avhämtning utanför biblioteket. I foajén i Medborgarhuset
finns också färdiga, gratis bokkassar att ta med.

I tider som denna kan det vara ett bra tillfälle att utbilda, både inom företagens egna
organisation, men också för individer som är intresserade av framtida jobb inom
branschen.
Vilka behov har just ni?
Mötet är den 14 maj kl. 19.00-20.00.
Anmäl dig till mötet senast den 12 maj till marita.hultgren@vduf.se
Efter att du anmält dig skickar vi en länk att klicka på för att ansluta till mötet.
Hoppas vi ses!

Välkommen!

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

facebook.com/vansbrokommun •

Källa: Folkhälsomyndigheten 1/4 2020

Lärlingsutbildning Undersköterska

vansbrokommun • vansbro.se

Undersköterska är ett yrke där det råder stor brist på arbetskraft i år och på fem års sikt
enligt Arbetsförmedlingens prognoser.
Lärcentrum i Vansbro har ett utbildningskoncept till Undersköterska med kontinuerligt
intag under året.
I dagsläget har vi 3 utbildningsplatser lediga.
Är du intresserad?
Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Lotta Oskarsson för mer information.
lotta.oskarsson@vansbro.se
Tel: 0281-754 59 (Telefontid tisdag, onsdag, fredag 8.00-9.30)

Välkommen till Lärcentrum!

Fönsterkampanj!

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

ötta,
Gedigna, lättsk
välisolerade
fönster

Plankafton
Varje onsdag
klockan 16-22

Din lokala bygg- och järnhandel

Kampanjpriserna gäller t.o.m. 2020-05-08

Tel. 010-471 96 20

Tel. 010-471 95 20

Tel. 010-471 95 70

Välj mellan
fläskfilékycklingfilévegetariskeller fiskplanka
Pris 119:-

BROGRILLEN

GRILLKÖK & PIZZERIA
Tfn. 0281-713 54

DAGENS LUNCH
FÖR AVHÄMTNING

80:-

inkl sallad, bröd, smör, 33cl läsk

Även avhämtning
och hemkörning på
hela menyn
ring 0281-100 35
Välkomna!

Pga Coronaviruset
ordnar vi hemkörning
av hela vår meny.
Gäller i Vansbro.

0281-109 55
Tor: Raggmunk med stekt fläsk.
Lasagne.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt potatis el pommes.
Kycklingfilé med bulgur,
tomatsås och tzatziki.
Mån: Kebabgryta med ris.
Fiskgratäng.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Pasta med kycklingsås och
gorgonzola.
Ons: Kalops med rödbetor och kokt
potatis.
Kycklingklubba med het
tomatsås, tzatziki och pommes.

Ring 0281-71354!
Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15
Öppet Alla dagar 11.00-21.00.

Vårtberg

Lunchbuffé Tisdag-Fredag 11.00-14.00

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

Vansbro, 35 ha
Skogsmark i Vårtberget och
åkermarksskifte i Nordanåker.
Prod. skogsmark om 33 ha.
Reg Fastighetsmäklare
Olov Israelsson

Dala-Järna | 070-295 73 03

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

BLomsterflickan har ordet!
Massor av rosor till
personalen på Söderåsen Avd 1. röd
Ni är guld värda!
Mvh Nöjda anhöriga

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

Facebook
Instagram
selinsvansbro.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

Kapellgatan 5
Vansbro

To 7/5 9.00
Morronbön
Sö 10/5 11.00
Gudstjänst, Stefan Axelsson.
			
Insamling till fönstermålning. Bankgiro: 5216-9430
Ti 12/5 18.00 Bön
Inget Rutåläger vecka 26, ev. någon aktivitet vecka 30

Välkommen!

Källartorpskyrkan

På folkhälsomyndighetens rekommendationer
fortsätter vi att pausa vår verksamhet.

Syföreningens vårresa ställs in, men vi kanske kan ordna en i höst
istället.
Det blir ingen planerad verksamhet på Kämpudden under sommaren.
Du är ändå välkommen att nyttja gårdens möjligheter som att spela
frisbeegolf, beachvolleyboll, boule eller ta med fikakorgen och ströva
i den fina naturen.
Vi hoppas att vi till hösten kan mötas i kyrkan och fira Gudstjänst
och andra aktiviteter tillsammans i fin gemenskap.
Vi önskar dig Guds rika välsignelse och kom ihåg:
Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. (Jes.41:10)

Vårt varma
TACK
till er som på olika sätt
hedrat minnet av vår
kära moster

till Er alla som hedrat minnet av
vår kära

Vår kära Syster och Faster

Mor
Karin Johansson

Margareta
Jansson

Margareta
Andersson

vid hennes bortgång
Ett särskilt tack till
hemtjänsten Dala-Järna och
personalen på Bäckaskog
för god omvårdnad.
Roland
Anders
Anna Karin

vid hennes bortgång och
begravning.
Ett speciellt tack till Söderåsen
Lilla gruppen.

Susanne och Anders
med familj

* 26 maj 1939
somnade stilla in
den 3 maj 2020
Dala-Järna
ARNE
Anders
Per o Christina
Sofie o Eric

med familjer

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

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.

Bengt Hjärpe
vid hans bortgång
och begravning.
Jan, Håkan, Marita
med familjer
Elsie

Begravningsbyrån
Brandser
Tel: 0281-140 36

– besvaras dygnet runt

Järnvägsgatan 52
786 31 Vansbro

Min älskade Make
Vår älskade Pappa, Morfar,
Svärfar, Bror och Morbror

Kjell Walfridsson
* 25 juli 1949
har nu gått hem till sin Herre
Nås den 28 april 2020
Oändligt saknad av oss
INGELA
Emmy och Linn med familjer
Agneta
Martin, Anders
Övrig släkt och vänner

När jag är framme, vet jag det
Hunger och törst som stillas
Jag ser det, redan på långt håll
Huset, mitt hus
Och det jag inte förstått
har min längtan vetat hela tiden
Kjell W

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Nås kyrka måndagen den
11 maj i kretsen av de närmaste.
www.brandser.se

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

www.brandser.se

0281-20990

Jour dygnet runt

Vi vet var Ärten ligger
Funderar du på att gallra eller slutavverka din skog? Vill du göra det nu
eller behöver du hjälp att planera dina åtgärder för de kommande åren?
Prata med oss som kan trakten och som bryr oss om den. Vi ser till att du får
ut det rätta värdet av din skog, samtidigt som vi värnar om miljö och klimat.
På fiskarheden.se kan du läsa om Ärten och andra spännande platser.

Fiskarheden är ett familjeägt företag i Dalarna med sågverk och skogstjänster under samma tak. Företaget grundades 1923
och har 140 anställda. Läs mer om våra högteknologiska lösningar och skogsexperter på fiskarheden.se.

Våra skogsexperter i området: Per Olsson 070-296 70 88

