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Onsdag 20 maj 2020

20%

Passa på priser!

MATBEREDARE DAMMSUGARE
ELECTROLUX E5FP1-4GB

Ord. Pris 990 kr

590 kr

ELECTROLUX EUSC66-SB

1 490 kr
Ord.pris
2 290 kr

rabatt

på allt i butiken
gäller ej extrapriser

Rabatten gäller även hela nästa vecka

Fred 22 maj—Lörd 30 maj

OBS! Fredag 22 maj, öppet till kl. 18.00
Vi hjälps åt att hålla avståndet och vara att rädda om varandra!
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Erbjudande på fredag!

Tfn 0281 21005
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20% rabatt på rubbet!
gäller fredag-lördag
ej kaffe o glass

na!
Varmt välkom

Gäller vid avhämtning.
Förbeställningar tas emot hela veckan.
Hotellets burgare 139 kr

Välkomna till Dala-Järna Hotell under FLYGFESTDAGARNA!

Kom och njut av
frukost, lunch,
la carte och pub!
Schnitzel
139 ákr

ÖPPETTIDER
UNDER FLYGFESTEN
Torsdag 07.00–01.00
Fredag 07.00–01.00
Lördag 08.00–01.00
Söndag 08.00–15.00

MENY Á LA CARTE
Gourmet pizzor
med varierade tillbehör
Hotellets högrevsburgare
med tillbehör
Ohh Cheesusburgare
med tillbehör

TRUBADUR

STEFAN

Läsk eller sallad MORÉN
ingår
Underhåller
till alla pizzor!
torsdag–lördag
kväll

Öppettider
17-01 (köket stänger 22)
Lunch Á la carte Pub Hotell Konferans Event
Stationsv. 1, tel. 0281-206 98, dalajarnahotell.se

Utför vecko- och storstädning,
fönsterputs och liknande.
Mångårig erfarenhet inom städ.
Privatpersoner o företag, välkomna!

Sindy,s Städ
Tfn 070-568 74 76

Upp till

30%

www.hja.se

på all färg & olja

Trädfällning
RUT-avdrag
Ansvarsförsäkring
Körkortsbehörighet A,B,C,D
Bortforsling kan ordnas

Jonas 072-243 30 91

Matjord

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Kristi himmelfärds dag, 21 maj

Kl 07.00 Gökotta på Lämåsen – Äppelbo,
Eva Cronsioe. Ta med egen stol.
Kl 11.00 Gudstjänst på nya kyrkogården i Järna med
sedvanlig brassmusik, Båt Lena.
Ta med egen stol.

Söndag 24 maj

Kl 11.00 Gudstjänst på nya kyrkogården i Järna,
Eva Cronsioe. Ta med egen stol.

Behöver du hjälp med handling?

Är du i riskgrupp och behöver hjälp med handling så
vill vi gärna hjälpa dig.
Kontakta Annacari: månd-torsd på 0281-757 11 eller
email: annacari.jons@svenskakyrkan.se

Behöver du någon att prata med?

Om du känner dig ensam och vill ha någon att prata
med får du gärna ringa till oss:
Annacari: 0281-757 11 eller Monica 0281-757 15

Välkommen till gudstjänst!

Kampanjen pågår mellan 18–23 maj.

Färg Golv & Inredning
DALA-JÄRNA: Myrbacka 92
Tel: 0281-59 60 40
Öppet: Vard 10–18, lör 10–13
www.nordsjoidedesign.se
NID_160x129,9-färgfest_Dala-Järna.indd 1

2020-05-15 09:21

-----------------VÄRDEKUPONG 2020-------------------Inget extra Nattöppet, pga rådande omständigheter,
men UTSTRÄCKT ERBJUDANDE
Fre 22/5 - Fre 5/6

20% rabatt på HELA sortimentet vid ETT tillfälle.
Värdekupong finns i butiken. Välkommen!

VI LEVER
ALLA UNDER
SAMMA
HIMMEL
Vi har samma rättigheter
Var med i kampen för allas
rätt till ett värdigt liv.

Fantisera, bli inspirerad, hos...

Dala-Järna, tfn 0281-21188

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

BLI MÅNADSGIVARE!
Sms:a ACT till 72905
och ge 100 kr/mån
svenskakyrkan.se/act

Foto: Jesper Wahlström / Ikon

Vi utbildar inom:

		

Korrektur från Vansbrobladet AB.
Granska och återkom med godkännande/Ändringar via:
Mail: vansbrobladet@telia.com eller Telefon: 0281 - 719 88 Senast Måndag Klockan 12.00

Välskött skog och egen fäbod

TAK & FASADMÅLNING!

Vansbro, Nordanåker 31:5

Kom ihåg!

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

EXTRA ÅRSMÖTET
Söndagen den 24 maj
kl.18.00
vid Skålö bystuga

Passa på att boka ditt uppdrag idag!
Rotavdrag

Viab, Tfn 0790-47 48 47

Välkomna!

Lägenhet uthyres
Lgh 110 kvm med takterass mitt i Vansbro centrum.
4 rum o kök, tvättmaskin, internet, TV-kanaler,
inga störande grannar. Hyra 6.200/mån+el, internet
och TV-kanaler.
Emaila för bilder: mysiglya@outlook.com

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 145 ha med en tyngdpunkt på
växtliga gallringsskogar. Virkesförrådet uppgår till ca 14 200 m3sk och
fastighetens medelboniteten är beräknad till 4,7 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

TACK!

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

•

BYGGLOV
FÖR INFO

för uppvaktningen
på min födelsedag
Erik

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

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

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

OBS! Vecka 22 tar vi emot
annonser till och med måndag kl.12
Vansbrobladet/Järna-Nytt

EXPEDITIONSTID
Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00

Sommarsäsongen närmar sig och vi utökar öppettiderna!

onsdag-söndag 11-20

Rör • Bygg
Murning

Tel. 070-678 73 87

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

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

Veckans rätt, sallader, smörgåsar, toast, fika,
matbröd, mm. Allt går att köpa med hem!
Veckans rätt: Lammfärsbiff med tomatsås och rostad potatis
ryggasstugan.com · 070-261 66 93 · ryggasstugan@gmail.com

Lördag den 23 maj öppnas
gårdsbutiken för säsongen,
Öppet kl.11-15
Övrig info på instagram och facebook

Välkomna!

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)

INSTÄLLDA EXTR ATJÄNSTER

Vill du ha det så bekvämt som möjligt?

Vårens tillfällen av nedanstående
tilläggstjänster är tyvärr inställda:
•
•

Mer tid vid stugan i sommar?

Rullis återvinningsbilen
Grovavfallshämtningen

Vi har tvingats göra denna omprioritering för att säkerställa att det finns
resurser till ordinarie sophämtning i
samband med covid-19.

Vi har stor sortering av gasol-, soloch 12V-produkter.
Kylskåp, spisar, kaﬀebryggare, lampor,
armaturer, vattenpumpar m.m.

För mer information se vår webb:
dalavattenavfall.se

020–200 210

dalavattenavfall.se

En bättre miljö idag och för kommande generationer.

TORNEMALMS
BILREKOND

Skulle du kunna tänka dig att hyra en lägenhet här?

www.muntersbygg.se

anläggningar i
alla storlekar.

Välkommen till Butiken!

www.sunwind.se

Allt
inom
bilvård

anders.strandberg@muntersbygg.se

Vi hjälper gärna till med att hitta vad
som passar just dig!

Se hela vårt sortiment på

070-656 03 96

Tfn. 0281 20968

SolcellS-

Även sanitetslösningar!

eller hämta en katalog hos oss.

Vi kan skapa lägenheter som passar dig!
F.d. banklokalen i centrala Dala-Järna.
Om intresse, kontakta Håkan för visning.
Tfn 070 211 02 30
Kallelse
Medlemmarna i Flögsjövägens sam.för.
Kallas till ordinarie årsmöte, torsdagen den 4 juni 2020
kl.17.30 i Bystugan Skamhed
Ärenden enligt stadgarna och beslut om uttaxering

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

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

Utsäljbergets vägsamfällighet
kallar till årsmöte torsdagen den 28 maj kl 18.00
vid Järna hembygdsgård (ute).
-Ärenden enligt stadgarna.
Styrelsen

Rövarkulan´s
o skräp
skatter
Dala-Järna centrum
Öppet lördagar 10-13
Extraöppet fredag 14-17
Välkomna!

Vårdcentral Vansbro informerar:

• 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.
Vansbro Vårdcentral är ansluten till regionens vårdapp, ”Min Vård”. Ladda
•gärna
ner appen i din telefon. Där kan vi boka in dig till ett videobesök med

vårdcentralens läkare. I appen hittar du även ledig lediga läkar- och sjukgymnast tider i regionen, Min Vård online.

Annonskorrektur från Vansbrobladet AB

BETONG & B

Granska förslaget och återkom med eventuella ändringar till oss
Försäljning—Omläggning
I annat fall anses annonskorrekturen som Godkänd och den sen
Skiftning—Däckhotell

publiceras i Vansbrobladet / Järna-Nytt på angiven utgivningsd

Peter Johansson, 0730 31 26 82 nasdacktjanst@gmail.com
0281-719 88 annons@vansbrobladet.se

Uvbergets vägsamfällighetsförening, Noret
kallar till Årsmöte.

-Ärenden enl. stadgarna.

Fredag 29 maj kl.18.00

Vid vägens vändplan närmast stugorna.

Anders Pettersson´s
Per-

VED

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

Försäljning—Omläggning
Skiftning—Däckhotell
Peter Johansson, 0730 31 26 82 nasdacktjanst@gmail.com

Per Anders Pettersson
Nås, Tfn. 070 670 21 54

Järnvägsgatan 35, 78

UTHYRNING AV VERKTYG OCH MASKINER
Allt inom bygg och betong
BETONG & BYGGARBETEN

Ändrade öppettider växel och reception från den 25 maj

Vi finns i Äppelbo
Måndag-torsdag

7.30-16

Lunchstängt

12-13

Kontakta
Fredag Madde Tfn. 073-150
7.30-1518 18

0281-717 33
070-672 07 63

KALLELSE Årsmöte för
Ändrade
på biblioteket
Noretsöppettider
samfällighetsförening
(byvägarna)

hålles
Norets bystuga onsdag den 10
3/6– 15
kl.19.00
Onsdag
20i maj
Ärenden
stadgarna.
Stämman planeras
att hållas
Torsdagenl.
21 maj
(Kristihimmelsfärdsdag)
Stängt
utomhus
p.g.a
efter
väder.
Fredag 29
maj rådande Corona-läge, kläder
Stängt
på grund
av utbildning
Lördag 30 maj (Pingstafton)
Stängt
Välkomna!
Styrelsen
Fredag 5 juni
10-15

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord

070-67

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
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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

		

Tack för att du väljer att stanna hemma
För att undvika att bli smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som är 70 år eller äldre
att begränsa dina nära kontakter. Du bör låta bli att handla i butiker eller vistas i lokaler där
det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att till
exempel handla mat eller uträtta ärenden.

Tänk så lite man vet egentligen, har
vandrat Hästängsleden vid Glatjärn många
gånger och det är lika vackert och trevligt
varje gång.
Nu efter att varit bosatt i lbäcken-Skålö i
stort sett hela mitt liv, har jag för första
gången tagit en promenad från Hulå
-sidan till Storbyhagen. Ett helt underbart
strövområde som skyddas av ett naturvårdsavtal. Genom området löper handikappanpassade leder. Området har höga
naturvärden, ett rikt växt- och djurliv.
Bl.a finns mindre hackspett, spillkråka,
stjärtmes och många andra fågelarter.
Även rådjur, älg och bäver syns ibland.

Området handikappanpassades för ganska
många år sedan, det med hjälp av ideella krafter bl.a den lokala fågelklubben
och med hjälp av EU-bidrag. Morgon och
kvällsvandringar har anordnats, ibland
med kunniga guider.
Området ingår i det arbete som kommunen gör med både cykel- och vandringsleder. Kartor över dessa leder kommer
att distributeras förhoppningsvis under
sommaren. En perfekt aktivitet nu under
Corona-tiderna är att passa på vara ute
i naturen, man får frisk luft, kanske ser
några vilda djur, höra fågelsång nu under
våren och dessutom får man lite motion
på köpet. BRA VA!

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.

Ändrade öppettider
Växel och reception från den 25 maj
Måndag-torsdag
7.30-16
Fredag 			7.30-15
Lunchstängt 		
12-13

Simhall och gym
Från och med den 1 juni kommer simhallen att hållas stängd för renovering av bassängen.
Gymmet kommer att vara öppet som vanligt fram till och med den 27 juni och därefter
kommer Vansbro simhall och gym att ha sommarstängt.

Biblioteket
Onsdag 20 maj				11-15
Torsdag 21 maj (Kristihimmelsfärdsdag) Stängt
Fredag 29 maj 				
Stängt på grund av utbildning
Lördag 30 maj (Pingstafton)		
Stängt
Fredag 5 juni 				
11-15

Öppettider på biblioteket i Vansbro från och med den första juni
Dessvärre tar man sig inte dit utan bil eller cykel om man bor i de centrala delarna
av Dala-Järna. Problemet är att det finns
en bäck som heter Länsmansbäcken, den
har sitt utflöde i en trumma under järnvägen till viken.
Enda möjligheten att ta sig över bäcken
är att gå på järnvägsspåret, vilket är både
livsfarligt och förmodligen helt olagligt.

Det finns många i Dala-Järna som önskar
att en bro kunde byggas så att de äldre
och till och med handikappade kunde ta sig
till Storbyhagen. Nu letar vi efter folk som
är intresserade av att hjälpa till med detta
projekt. Vilka tillstånd behövs. Ett perfekt
gemenskapsprojekt som kan klaras med
social distans utomhus denna sommar.
Text o Bild NG

Måndagar 11-19, tisdag – fredag 11-17 och lördagar stängt.

Öppettider på biblioteket i Dala-Järna i juli
Torsdagar 14-19

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

Busjöns

JUST NU!

Samfällighetsförening
Kallar till årsmöte

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

2 200 kronor rabatt på våra
luft/luftvärmepumpar.

onsdag 3 juni
kl.18.00
på Lämåsen, Äppelbo
OBS! Mötet kommer att
hållas utomhus.
Styrelsen

A+++
A++
A+
A

A+++
A++
A+++ →D
A+
A

A+++
A++
A+
A

VECKANS RADANNONSER

A+++
A++
A+
A

A+++
A++
A+
A

IVT Nordic Inverter 12 THR-N 8,5 kW

Just nu ger vi dig 2 200 kronor rabatt på våra
luft/luftvärmepumpar. Förutom billig värme
ger de också skön luftkonditionering till en
låg kostnad. Vi hjälper dig med en kostnadsfri offert och sparkalkyl. Välkommen!

Säljes: Trälåda mått 95x50x65 cm
märkt säkerhetständstickor trestjärnor på långsidorna
pris 300:AMO-kabel, installationskabel vit
50 m. I rulle oöppnad,
3-ledare. pris 400:Tfn. 070-649 95 67
Säljes: Ford Focus Flexi-fuel,
2007, 3840 mil, s o v däck, helrekondad, mycket fint skick.
50 000:- Tfn. 070-303 41 77

Radannonsera

25kr/raden!

BYGG-TEKNIK
I MALUNG AB

info@byggteknik.se

0280 - 131
0280-131
2020

RING FÖR EN KOSTNADSFRI OFFERT!

GD GRÄS
Upp till

30%

Taborförsamlingen
To 21/5 16.00
			
Ti 26/5 18.00

Kapellgatan 5
Vansbro

Friluftsgudstjänst
bland vitsipporna i Risberget
Bön

VI LEVER ALLA UNDER SAMMA HIMMEL
Vi har samma rättigheter
Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv.
BLI MÅNADSGIVARE! Sms:a ACT till 72905 och ge 100 kr/mån

129:-/m²
på allbredd
färg & olja
2 meters
Antracit, Grå
Mellanantracit

Foto: Jesper Wahlström/Ikon

Tel. 0708-689867

Vi erbjuder finansiering
i samarbete med

Trots att vi inte kan samlas i kyrkan som tidigare har vi varje vecka
en gudstjänst som du kan lyssna på via vår hemsida:
www.myrbackakyrkan.se
Önskar du kontakta någon för samtal eller bön? Maila info@vdf.se
eller lägg en lapp i lådan vid kyrkans entré.

KOM I TOPPFORM I VÅR
Else-Britt och Thorsten Limnell
Oberoende Herbalifemedlem

Kontakta oss
för mer
information!

Myrbackakyrkan

Välkommen!

Gratis rådgivning!

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

www.ivt.se

Källa: Folkhälsomyndigheten 1/4 2020

Ärenden enligt stadgarna.

5%
Just NU 1

Kampanjen pågår mellan 18–23 maj.

Färg Golv & Inredning

rabatt!

DALA-JÄRNA: Myrbacka 92
Tel: 0281-59 60 40
Öppet: Vard 10–18, lör 10–13
www.nordsjoidedesign.se
NID_160x129,9-färgfest_Dala-Järna.indd 1

Tvätta händerna ofta med tvål
och vatten i minst 20 sekunder.

2020-05-15 09:21

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

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.

0281 - 103 33
Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00 - 14.00
Tor: Helgdag ingen lunch.
Fre: Fläskkarré med gräddsås, potatis
och äppelmos.
Mån: Korv stroganoff med ris.
Omelett, stuvad spenat, bacon och
potatis.
Tis: Panerad torsk, potatismos och
dressing.
Köttfärssås med pasta.

BROGRILLEN

GRILLKÖK & PIZZERIA
Tfn. 0281-713 54

DAGENS LUNCH
FÖR AVHÄMTNING

80:-

inkl sallad, bröd, smör, 33cl läsk

Pga Coronaviruset
ordnar vi hemkörning

Ons: Kycklingklubba, currysås och ris.

av hela vår meny.

Pytt i panna, ägg och rödbetor.
Saltviksvägen 1, 786 33 Vansbro

Öppettider:

Hitta våra skogsexperter i ditt område på fiskarheden.se

Ring 0281-71354!

sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

UTFÖRSÄLJNING

ALLT 10:-/st

Tfn info:
Stefan 0703 416747

Ons: Nötstek med gräddsås, gele och
kokt potatis.
Panerad fisk med skagenröra,
citron och kokt potatis.

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

Husmanskost - Buffé

Öppet Alla dagar 11.00-21.00.
Menyn finns på dalajarnahotell.se
Tel. 0281-206 98

Torsdag 21 maj kl.10-18
Fredag 22 maj kl.10-18
Lördag 23 maj kl.10-15

SDS Import

Tis: Stekt fläsk med löksås
Pasta med kycklingsås och
gorgonzola.

Lunchbuffé Tisdag-Fredag 11.00-14.00

SKAMHEDS BYSTUGA

10.000-tals prylar
t.ex hushållsartiklar,
verktyg, kontor,
hygien mm

Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, pommes.
		
Mån: Gräddstuvad pyttipanna med ägg
och rödbetor.
Fiskgratäng.

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

Välkomna till

PRYLAR

Gäller i Vansbro.

0281-109 55
Tor: Ej dagens, öppet som vanligt.

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

Gnällspiken har ordet!
KLÄDER
1000-tals modeoch fritidsplagg

BORTVRÄKES!
Pris ex:

WCT-byxa 90:-

Ska verkligen Vansbro
kommun sätta krokben för ett väl
fungerande företag med utvecklingsplaner???
Vilka signaler ger det till eventuella nya
entreprenörer.
Nej stöd istället billackeringen!!!
Mats

BLomsterflickan har ordet!
Rosor till Per och Lillemor
med personal på GULF i Nås,
för trevligt bemötande och bra
service i Coronatider.
Malte

Jag vill ge en ros till alla de som
tagit sig tid och kraft att ringa in och anmäla oroligheter i vår by, som nu resulterat i att
polisen cirkulerar dag som natt, väldigt ofta, och
tillsammans har vi bidragit till ett
tryggare Vansbro!
Ni vet väl att ni kan skicka in både ros och ris till
Anonym.

vår e-post: info@vansbrobladet.se

till Er alla som hedrat
minnet av vår älskade
Min älskade Make
Vår käre Far
Morfar och Farfar

Torgny Olsson
* 15 april 1949
har lämnat oss
Vansbro den 11 maj 2020
BIRGITTA
Stefan
Daniel och Marie-Louise
Jennie och Conny
Barnbarnen
Övrig släkt och vänner
Allt vad Du lidit vi nog
ej förstått
Men tåligt Du kämpat
och vilan nu nått
Vi ville så gärna
behålla Dig kvar
Men Ditt livsverk på jorden
nu avslutat var
Vi unnar Dig vilan
Du nu har fått
Tack käre Make och
Far för allt gott.

Vår kära

Berit Olson
* 22 juli 1948
har idag stilla insomnat
Vansbro den 16 maj 2020

Kjell Walfridsson
vid hans bortgång.
Innerligt tack till vänner,
grannar, Hemtjänsten i Nås
och till avd. 2 och 3 Bäckaskog
för alla omtanke och omsorg
under Kjells sjukdomstid.
Ett särskilt tack till Leif.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Järna kyrka
måndagen den 25 maj
i kretsen av de närmaste.
www.brandser.se

Karin Kristoffers
vid hennes bortgång med
hälsningar och kondoleanser.
Mats och Åse
Åke
med familjer

INGELA
Emmy och Linn

Per och Eva
med familjer
Catharina och Barnen
Övrig släkt och vänner

Stor var Din kärlek
God var din själ
Käraste Mamma
Tack och farväl

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

till alla Er som hedrat minnet av
vår käre

Ture Jansson
vid hans bortgång och
begravning.
Ett särskilt tack till personalen
vid Söderåsens äldreboende
avdelning röd 1
Inger, Anna-Lena och Olov
med familjer

Vår älskade Mamma, Svärmor,
Farmor

Birgit Dingfors

Sutti Rud

* 11 april 1925
Har idag stilla insomnat
Dala-Järna den 12 maj 2020

* 22 juli 1949
har lämnat oss i stor sorg och
saknad
Dala- Järna den 11 maj 2020

Marianne
Joakim och Helena
Johanna
Irene och Bosse
Jerry och Anette
Jörgen och Gina

Fredrik och Annika
Evelina och Ida
Mikael och Maggis
Tilde och Elias
Släkt och vänner

Roffen

Vår älskade

Sören Sandgren
* 6 april 1930
har idag stilla insomnat.
By, Djurås den 11 maj 2020
SANNY
Kent och Agneta med familjer
Det är som det vore min faders
röst när han ännu var lycklig
och ung. Innan sången tog
slut i hans dödssjuka bröst
och hans levnad blev sorgsen
och tung.

Begravningen äger rum i
enskildhet onsdag den 27 maj i
Dala-Järna.
Tänk gärna på cancerfonden
Tel. 020-595959

Vår älskade Mamma
Svärmor, Mormor och
Gammelmormor

Syster och Svåger
Övrig släkt och vänner

I vårvindens susning
Du somnade stilla,
Ej sjukdom och oro
nu mer gör Dig illa.
Skön är vilan
som graven ger,
Gott är att veta,
Du lider ej mer.
På grund av rådande
omständigheter tar vi avsked i
kretsen av de närmaste
fredag den 29 maj i Järna kyrka.
Tänk gärna på någon fond.

Så stilla, så sakta
Du tynade bort
Vi stod vid Din sida
så hjälplösa blott
Stilla kom döden,
den kom som en vän
Tog Dig vid handen
och förde Dig hem

Begravningsgudstjänsten äger
rum den 22 maj kl 13.00 i Järna
kyrka i kretsen av de närmaste
Tänk gärna på Alzheimerfonden
telefonnummer 020-301130
Dalkullornas Begravningsbyrå

Dalkullornas Begravningsbyrå

Begravningen sker i enskildhet.

Dalkullornas Begravningsbyrå

Välkommen till
Begravningsbyrån Brandser
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

Ni når oss dygnet runt på tel

0281-20990

Dala-Järna

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

Golfens dag.
Snöå GK 23 maj, 10:00 - 14:00
Corona pandemin slår hårt mot människor, företag och hela samhället.
I sammanhanget är golf relativt sett lyckligt lottat (än så länge).
Vi vill därför bjuda in just dig till Snöå GK där du kan få prova på golf under en dag.
Vi bjuder på bollar på rangen samt lånar ut utrustning. Är du orolig, ta med egen handske.
Ute i friska luften och med respektfulla avstånd från medspelare bedöms risken för
smittspridning som begränsad.
Golf är en av få fritidssysselsättningar som går att utöva fullt ut under förutsättning att
skärpta individuella hygienregler följs och att golfanläggningarna hålls så ”kontaktfria” som
möjligt.
Vi vill också ta tillfället i akt och uppmana samtliga att om ni känner minsta symptom på
sjukdom eller är osäker – vänligen stanna hemma och besök ej anläggningen.

Börja spela golf
Nu är det ännu enklare att börja spela golf.
Börja med att gå in på:
http://borjaspela.golf.se och gör teorin, kontakta sen oss på klubben för att
få en fadder som visar slagen samt tar med dig ut på banan. När du sen har
klarat hcp 54 och är klar med teorin skriver vi in dig i Golfens IT-system. Du
betalar 1500 kr och får sedan spela golf hela säsongen vid Snöå GK.

Juniorträningar
Vi kör igång onsdag den 27 maj kl 17:30.
För alla unga från ca 6 år till ca 12 år.
För de äldre juniorerna eller andra duktiga
unga juniorer har vi även golfträning
lördagar kl 10:00 med efterföljande spel, 9 hål.

Medlemsgolf
Måndagar kl 17:00
Här träffas vi som vill möta fler medlemmar.
Vi delar på tips och trix och tränar lite för att sedan gå 9 eller fler hål.

