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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik!

................................................
...................................................................
Förkokt majs
Land se förp.

15:-/st

450g
Max 2 köp/hushåll

15:-/

Fetaost
Taverna
100g

för 2st

BONUSKUND

Småbladssallad
Garant EKO
Ruccola/
babyspenat/
machesallat
65g

10:- st

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

Svensk kycklingfilè
Kronfågel

89:-/kg

Sverige
Ca 925g
Max 3 köp/hushåll

Svensk gurka
Klass 1

10:- st

Delicatobollar
Delicato
6-pack
240g

15-/st

BONUSKUND

10:-/st
Glasslåda
Klassiker
GB Glace
18-pack

79:-/st
BONUSKUND

Halloumi/Grilloumi
Fontana
200g
45:-/
för 2st

BONUSKUND

Frysta bär

Garant
Flera sorter, 225-250g
gäller ej ekologiska

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

ÅRSMÖTE

Äppelbo Jordägande
samfällighetsförening
Kallelse till ordinarie
föreningsstämma för
Äppelbo Jordägares
samfällighetsförening

NYHETER OCH TANKAR FRÅN SKOGEN OCH SÅGEN

onsdagen den 27 maj

Vi på Waltech söker nya medarbetare!

i Sälas bystuga
klockan 18.00.

-Ärenden enligt stadgarna
-Frågan om att fortsätta
projektet med en grustäkt
eller inte där det krävs en
kostsam MKB.
Styrelsen

Matjord

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

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

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

Tre CNC-operatörer till våra svarvar.
Vid intresse kontakta oss på:
Tel: 0281-59 49 91, E-post: WT@waltech.se
www.waltech.se
Hittar du oss inte i skogen eller på sågen, mot all förmodan, så kan du hitta oss
överallt på din digitala kompis – LinkedIn, Instragram, Facebook – och så har vi
ny webb. Hälsa på oss!

Med sikte mot stjärnorna

Vi har blivit sociala:-)

Vi fick som stolt sponsor en pratstund med våra duktiga skidskyttar
Johanna Skottheim och Malte Stefansson. Årets säsong överträffade
Den
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på 4:e plats
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Målet förwww.fiskarheden.se
kommande säsong är för Johanna att få till en högre
lägstanivå medan Malte siktar på världscuppremiär.
Skogens betydelse är stor för dem båda, här spenderas mycket tid
@fiskarhedenstravaru (Instagram)
främst genom träningen förstås. För Johanna som kommer från
Transtrand innebär skogen harmoni, lugn och energi. Malte är
Fiskarhedens Trävaru AB (LinkedIn)
uppväxt i Oxberg och har alltid haft skogen varmt om hjärtat.
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digitalt eller verbalt. Vi ses och hörs!
Läs hela intervjun på fiskarheden.se/nyheter-blogg

Uthyres!

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

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

Utsälje Cykelbingo 2020
Annonskorrektur från Vansbrobladet AB

Då har vi kört igång årets cykelbingo
Granska förslaget och återkom med eventuella ändringar till oss
Tisdagar mellan kl 18-20
I annat fall anses annonskorrekturen som Godkänd och den sen
publiceras
i Vansbrobladet / Järna-Nytt
på angiven utgivningsd
Bingobrickor
säljes vid skolmuseet
i Grånäs.
www.hja.se
Korrektur från Vansbrobladet AB.
Granska och
återkom
med
godkännande/Ändringar
via:
Varmt välkomna!
Utsälje
0281-719
88by annons@vansbrobladet.se Järnvägsgatan 35, 78

Mail: vansbrobladet@telia.com eller Telefon: 0281 - 719 88 Senast Måndag Klockan 12.00

EXTRA ÅRSMÖTE

Söndagen den 24 maj
kl.18.00 vid Skålö bystuga

Kontakta oss för mer info!
Fiskarhedens Trävaru AB | 0280-59 30 00 | fiskarheden.se

Fiskarhedens Trävaru AB | 0280-59 30 00 | fiskarheden.se
0281- 200 50 • info@samu.se

www.samu.se

Mejla
till ollesblogg@fiskarheden.se
ollesblogg@fiskarheden.se
Mejlagärna
gärnafrågor
frågoroch
och idéer
idéer till

Välkomna!

0281-717 33

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord
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Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Vi fräser bort dina
stubbar snabbt
och effektivt med
vår bandgående Vi fräser bo
stubbfräs som
lämnar minimalt stubbar sn
med skador på er och effekt
gräsmatta.
vår bandgå

Söndag 17 maj

NATURPASSET

Orientering 15/5-20/9
för hela familjen
Fasta kontroller. Kartor 40: finns att köpa hos:
Apoteket Vansbro,
Vansbro, alla objekt.
Tempo Äppelbo,
Äppelbo, cykelkarta Äppelbo.
Granngården Hulån,
Hulån, Cykelkarta Skålö
Dala-Järna EL,
EL, Glatjärn, Skålö,
Lindesnäs.
Lindesnäs Camping, 070-397 50 90,
Lindesnäskartan.
Kiosken Glatjärn,
Glatjärn, när kiosken är
öppen.
www.naturpasset.se
Priser utlottas.

Välkomna! HJS-Vansbro OK

Dragning
Dragning

DJIK-Skidsektion stödlotteri
April		
1:a nr 81
2:a nr 118
3:e nr 35
4:e nr 46

Maj
1:a nr 113
2:a nr 141
3:e nr 1
4:e nr 3

Snöå golfklubbs
damkommité
Snöå golfklubbs damer börjar säsongen
tisdag 19 maj kl 18.00. Vi spelar 9
hål med ”Corona-regler” d v s vi håller
avstånd och medtar egen förtäring.
som vi avnjuter utomhus.
Alla välkomna!

Damkommittén önskar er
alla en trevlig golfsäsong

kl 11.00 Gudstjänst på nya kyrkogården
i Järna. Torbjörn Axelson.
per@perrasprod.se
Tel: 076–34 60 977
Ta gärna med egen stol.
stubbfräs s
Tyvärr blir det inga skolungdomar som hjälper till på
lämnar min
Hör
av
er
för
en
offert,
inget
jobb
är
för
litet
eller
för
stort!
kyrkogårdarna i sommar p.g.a pågående corona-pandemi.
per@p
per@perrasprod.se
med
skado
Tel: 076–34 60 977

per@perrasprod.se
Vinterrabatt

Välkommen till gudstjänst!
Tel: 076–34
60
977
Hör av er för en Hör
offert,
jobb
för22
litetinget
eller för
Tel:070-546
avinget
er för
enär61
offert,
jo
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.

Luftvärmepumpar

AC-anläggningar
TAK & FASADMÅLNING!
Hör av er för en offert, inget
jobb är för litet
Välkommen till oss för en fri offert
och sparkalkyl.

20XX

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

Nu har vi 20% rabatt på takmålningar
(Plåttak, betongpannor, eternittak mm)
Samt fasadmålningar.

7 000 kr
på utvalda
värmepumpar.*

070-330 35 28

BYGG-TEKNIK

Passa på att boka ditt uppdrag idag!
Rotavdrag

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

Viab, Tfn 0790-47 48 47

•

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

Rör • Bygg
Murning

Tel. 070-678 73 87

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

Villavägen 9 Storbyn Dala–Järna
Visning: Kontakta Johnny Olsson 0706-92 00 97
johnny.olsson@godagarden.se
Utgångspris: 600 000kr eller bud

Tel: 07
gräsmatta.

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)

Korrektur från Vansbrobladet AB.
Granska och återkom med godkännande/Ändringar via:
Mail: annons@vansbrobladet.se eller Telefon: 0281 - 719 88 Senast

TORNEMALMS
BILREKOND
070-656 03 96
Allt
inom
bilvård

Anders Pettersson´s
Per-

VED

Dags att beställa din ved inför
eldningssäsongen 2020-21
Pris från 400:-m³, beroende
på längder, mängd och sort.

Fredag Klockan 12.00

Byt ut din gamla garageport till en
Classic Door med motor och fjärrkontroller
Finns 4 st olika paneler och går att
få i vilken storlek och färg
man önskar.
Du köper ett komplett paket med
rtar & serv
s pooch
demontering, montering
ic e
ed´Tfn
H
nödvändiga snickerier. 073 844 52 29

786 32 Vansbro

Innehar F-skatt
Även ståldörrar i olika storlekar
och färg, för privat och industri.

´ s p o rt a r & s e r
Hed Tfn 073 844 52 29 vice

BETONG & BYGGARBE
786 32 Vansbro

Per Anders Pettersson
Nås, Tfn. 070 670 21 54

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

Innehar F-skatt

För fler bilder och information se
Facebook: Hed´s portar & service

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

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

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

Tel. 0281-130 90
www.dackteam.se

070-672 07 63

I onsdags kunde man
känna sig lugn och trygg
när dagens lunch skulle
intagas.
Hela uteserveringen fylldes
av dessa hjältar som arbetar på ambulansen.
Det var restaurang Selins i
Vansbro som dagen till ära
bjöd all ambulanspersonal
på god mat.
Text NG, Bild Munir

• Nysorterad matjord
• Grus av alla sorter
• Transporter
• Allt inom markarbeten
RING FÖR EN KOSTNADSFRI OFFERT!

		

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

Tillsammans begränsar vi smittspridningen!

Plankafton

Vansbro kommun följer noga ansvariga myndigheters rekommendationer för att begränsa smittspridning av coronaviruset och vi uppdaterar löpande våra rutiner och arbetssätt.
Vi vill rikta ett stort tack till alla våra medarbetare inom alla verksamheter som med hårt jobb och
stort engagemang bidrar till att begränsa smittspridningen!

Varje onsdag
klockan 16-22
Välj mellan
fläskfilékycklingfilévegetariskeller fiskplanka
Pris 119:-

Vi behöver nu alla vara uthålliga och hjälpas åt genom att fortsätta följa myndigheternas råd:
•
•
•
•
•
•

Håll avstånd
Tvätta händerna
Stanna hemma vid minsta symtom
Avstå onödiga resor
Avstå fester och andra sociala evenemang
Besök inte äldre släktingar eller vänner

På vansbro.se/coronaviruset hittar du länkar till ansvariga myndigheter och information om några
av de åtgärder Vansbro kommun gör för att begränsa smittspridningen.

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.
Högrevsburgare med bröd, pommes, picklad rödlök och dressing.
Mån: Viltskavsgryta med pressad
potatis och gele.
Fiskgratäng.
Tis: Fylld lunchkarv med potatismos.
Pasta med kycklingsås och
gorgonzola.
Ons: Nötstek med gräddsås och gele.
Panerad fisk med remouladsås,
citron och potatis.

Ring 0281-71354!

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 hjälp med handling och hemkörning. Kontakta Annacari Jons via telefon 0281-757 11
eller e-post annacari.jons@svenskakyrkan.se för mer information. På vansbro.se/coronahjalp
samlar vi butiker och andra aktörer som erbjuder packning av matkassar, hemkörning eller annat
som kan underlätta för dig som tillhör en riskgrupp.

BROGRILLEN

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15
Öppet Alla dagar 11.00-21.00.
Lunchbuffé Tisdag-Fredag 11.00-14.00

Har du inget sommarjobb i sommar?

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

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

facebook.com/vansbrokommun •

Källa: Folkhälsomyndigheten 1/4 2020

Är du född 2003 eller 2004 och inte har något sommarjobb så är du välkommen att söka feriearbete
hos oss via vansbro.se/ledigajobb Välkommen med din ansökan!

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

BLomsterflickan har ordet!

vansbrokommun • vansbro.se

Jag vill hylla personalen på MVC,
Christina och Karin
För att ni är så himla bra!
Mvh Anonym.

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
To 14/5 9.00
Sö 17/5 11.00
Ti 19/5 18.00

Kapellgatan 5
Vansbro

Morronbön
Friluftsgudstjänst i Rutån.
Bön

Tel: 0281-140 36

Järnvägsgatan 52
786 31 Vansbro

Lennart
Geschwind

www.brandser.se

* 22 september 1950
har stilla insomnat
Äppelbo, Falun
den 5 maj 2020

Vår älskade

till alla er som hedrat minnet av
mina kära systrar

Margareta
till Andersson
alla er som hedrat minnet av
till alla er som
hedrat
mina
käraminnet
systrarav
och
mina kära systrar
Margareta
Andersson
Birgitta
Eriksson
Margareta
Andersson
och

och
Ett särskilt tack till
Hemtjänsten
Birgitta
Eriksson
Birgitta
i Dala-Järna ochEriksson
Ett särskilt
tackför
till Hemtjänsten
Bäckaskog
avd
3 tack
orange
Ett särskilt
till Hemtjänsten
Du bäddas i hembygdens
i
Dala-Järna
och
god omvårdnad.
i Dala-Järna
och
soliga famn där barndomens
Bäckaskog
avd
3 orange för

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

– besvaras dygnet runt

Lennart Eriksson

Kusiner med familjer
Släkt och vänner

Välkommen!

Begravningsbyrån
Brandser

Vår käre

vid hans bortgång
och begravning.
Kusinerna
med familjer

vagga har stått
Vid hembygdens kyrka
Du hunnit i hamn
Och där på dess stigar Du gått
Det är hembygdens
klockor som ringa
Guds frid är den hälsning
de bringa
Begravningsgudstjänsten
äger rum Äppelbo kyrka
onsdagen den 20 maj kl. 13.00.
Akten avslutas vid graven.
www.brandser.se

Bäckaskog god
avd omvårdnad.
3 orange för
ARNE
god omvårdnad.
ARNE
ARNE

Till den underbara personalen på
Hemtjänsten i Nås
Som alltid ställt upp för
vår kära Mor

Karin Kristoffers
Mats och Åse
Åke
med familjer

Vår käre

Ture Jansson
* 3 maj 1935
har idag stilla insomnat
sörjd och saknad av oss
Dala-Järna
den 5 maj 2020
INGER och NILS-ERIK
ANNA-LENA och MATS
OLOV och JENS
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Syskon
Övrig släkt och vänner

Det är skimmer i molnen
och glitter i sjön,
det är ljus över
stränder och näs
och omkring står
den härliga skogen grön
bakom ängarnas
gungande gräs
På grund av rådande
omständigheter så sker
begravningsgudstjänsten i
enskildhet i Järna kyrka
fredag den 15 maj.
Dalkullornas Begravningsbyrå

Harry Alho
* 24 oktober 1939
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Nås den 28 april 2020
GUNILLA
Stefhan
Jonas
Lars och Carina
Sebastian och Hanna
Josefine och Sven
Övrig släkt och vänner

När Dina steg har tystnat,
finns ändå ekot kvar.
När Dina ögon slocknat,
vi alla minnen har.
Vi spar dem i våra hjärtan,
tar fram dem då och då.
Så kommer Du för alltid,
att vara här ändå.
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Nås kyrka fredagen
den 29 maj i enskildhet.
www.brandser.se

Vårt varma
Tack
till Er alla som
hedrat minnet av
vår far

Olle Westas

vid hans bortgång
Lena, Eva, Jocke och Maj
med familjer

Ni når oss dygnet runt på tel

0281-20990

Dala-Järna

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

TOTAL UTFÖRSÄLJNING
Välkommen att fynda bland kvarvarande lager från Jofama
Fashion. Lagret ska tömmas under maj månad.
För att undvika stora folksamlingar och risk för smittspridning
erbjuder vi tidsbokning i vår outlet-butik på Västra Industrigatan 16 i Malung den 14 - 27 maj.
Ring oss på 0280-555 73 eller maila maria@jofama.se för att
boka tid för ditt besök.
Tidsbokning för vår outlets utförsäljning:
•
Perioden 14 - 27 maj
Resterande lager säljs ut vid följande dagar
(utan tidsbokning):
•
Torsdag 28 maj, kl. 10-19
•
Fredag 29 maj, kl. 10-19
•
Lördag 30 maj, kl. 10-14
Under dessa dagar kommer vi släppa in max 10 personer åt
gången i butiken. Vi är tacksamma om ni håller avstånd i den
eventuella kö som kan bildas utanför.

Hjärtligt välkomna!

Västra Industrigatan 16, MALUNG

