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TE RÖJ & PLÅT AB

Vill du bli klimatsmart genom att
installera solceller?

Behov av om- eller tillbyggnad i
Dalarnas län?

Det är verkligen positivt att efterfrågan på
solceller bara ökar. Solceller är något som är
populärt nu i klimatsmarta tider och en stor
distribution är att kunna sälja överskottet till elbolaget. För de allra flesta krävs inget bygglov
när solcellerna placeras i linje med taket. Om
solcellerna installeras på tomten kommer ett
bygglov behövas

Behov av om- eller tillbyggnad av din bostad
i Vansbro och Gagnef kommun? Med ditt nya
projekt kommer givetvis många frågor, val och
möjligheter som vi snickare gärna hjälper dig
med. Sätt en budget på din om- eller tillbyggnad och basera det på storlek, materialval och
arbetskostnad? För dig som inte ha koll.

Om oss
Vi på Snickare Gagnef brinner för
vårt jobb och strävar alltid efter nöjda
kunder. Tjänsterna vi utför är snickeri,
renovering och installation av solceller.
Vi vänder oss till både privatpersoner
och företag i hela Vansbro och Gagnef
kommun.

Kontakta oss
Adress: Skamsberget, Vansbro, Sverige
Stad: Vansbro
Hemsida: www.teroj.se/
Telefonnummer: 076-277 41 15
E-postadress: tomas@teroj.se

Mer information hittar ni på:

www.snickaregagnef.se

All eventuell
uppvaktning undanbedes

Dags att läsa av vattenmätaren!

Sonja W
ser
är lä
Så h v din
du a ätare
nm
vatte

I samband med juni-fakturan skickade vi ett
brev med ett självavläsningskort till alla er
med vattenmätare. På självavläsningskortet
fyller du i din mätarställning och skickar in
enligt instruktionerna på kortet.
Ni som har gjort en avläsning eller fått
vattenmätaren bytt under 2020, kommer inte
få ett självavläsningskort, då er
mätarställning för 2020 redan är registrerad
hos oss.
Saknar du självavläsningskort - kontakta oss!

De flesta hushåll med kommunalt vatten eller avlopp har en vattenmätare installerad. Vattenmätaren mäter hur mycket vatten som
förbrukas och hur mycket som ska betalas i rörliga avgifter.

020–200 210

dalavattenavfall.se
En bättre miljö idag och
för kommande generationer.

Info om Skålö Jaktvårdsförenings årsmöte
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

Med anledning av rådande Coronaläge har styrelsen för
Skålö JVF beslutat att senarelägga årsmötet för 2020.
Datum för årsmöte kommer att
annonseras i Vansbrobladet senare.
Styrelsen

SM Rullskidskytte Snöån
28-30 augusti 2020
Hela Sveriges skidskytteelit och kommunens duktiga
juniorer kommer till Snöån för att tampas om SM-medaljerna. Vi startar helgen med en rullskidtävling på fredag
eftermiddag. Tävlingarna planeras att direktsändas i SVT.
Vi söker boende!! Du som har ett hus/rum att hyra
ut kan gå med i Facebookgruppen: Boende Rullskidskytte
SM 28-30 augusti och förmedla ditt boende.
Vi behöver funktionärer! Kontakta gärna om
intresse finns: 070-697 56 63 (Ann)
Boka helgen och upplev skidskytte i världsklass på
hemmaplan!
/ DJIK Skidskytte

Rör • Bygg
Murning

Tel. 070-678 73 87
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dagläger på Rutågården.
Tors 23:e samt lörd 25:e juli kl 9.00-20.00.
Anmälningar
att tas25:e
in i månadsskiftet
juni/juli, men boka gärna in
Torsdag
23:ekommer
samt lördag
juli kl 9.00-20.00.
datumen redan nu. Har ni frågor? Maila eller ring till Lisbet Stenback:
lisbet.stenback@gmail.com
0281-10687
Anmälningar
kommer atteller
tas in
i månadsskiftetArr:
juni/juli,
menochboka
Taborförsamlingen
övriga frikyrkor.

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

TORNEMALMS
BILREKOND

BETONG & B
070-656 03 96

gärna in datumen redan nu.
Har ni frågor? Maila eller ring till Lisbet Stenback:
lisbet.stanback@gmail.com eller 0281-106 87

Allt
inom
bilvård

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

Tfn. 0281 20968

Kontakta Madde Tfn. 073-150 18 18

www.muntersbygg.se

070-672 07 63

anders.strandberg@muntersbygg.se

PRO i Vansbro kommun
PRO Dala-Järna – Nås bjuder in till minigolf vid
Snöå Herrgård den 11 juni kl.10.00.
Vi äter gemensam lunch kl. 12.00 på Ryggåsstugan,
som man betalar själv.
Anmälan måste göras senast den 8 juni till
Kerstin 073-091 39 59.
Alla PRO medlemmar i kommunen hälsas välkomna
och även ni som är nyfikna på vad PRO kan erbjuda.
Styrelsen och programkommitten.

070-67
Matjord

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

BLomsterflickan har ordet!

Skamhed
Vansbro, 24 ha
Skog i Skamhed, 22,9 ha prod.
mark med ett bedömt virkesförråd om ca 2 200 m³sk.
Reg Fastighetsmäklare
Olov Israelsson

Till Birgitta och Conny med
personal. Vad vore sommaren utan
Lindesnäs herrgård?
Alternativ för mig, Stureplan!
Birger

Ett fång rosor till matbutiker
i kommunen som servar oss med
handlingen i Corona tiderna.
Ett par sjuttiplusare.

Legoland i Nås vill ge den
hårt arbetande Hemtjänstpersonalen ett
Stort fång rosor. Ni sköter om alla som behöver
Er hjälp på ett föredömligt sätt i Corona tider och
är alltid pigga och glada. Tack för att ni finns!
Hälsningar från alla genom Birgith.

Vi på Legoland i Nås, vill tacka
Barnen på Nederborgsskolan, för de fina
teckningarna som Ni överraskade oss med.
Ett stort fång rosor till er alla.
Hälsningar från oss alla genom Birgith.

Ros till eleverna från
Smedbergsskolan som städade vid
”Ängarna”.
Vi med hundarna.

Dala-Järna | 070-295 73 03

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

Vansbrobladet/Järna-Nytt

EXPEDITIONSTID

Välkomna till Dala-Järna Hotell under FLYGFESTDAGARNA!

Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00

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
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(51mm bredd)
X1text
30mm
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för
fel
är
begränsat
till
högst
1,5-spalt
360:- /modul (78,2mm bredd) ENDAST FÖR SPECIALSIDOR
63,3mm
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)

Kom och njut av frukost, lunch, á la carte och pub!
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
TRUBADUR
Gourmet pizzor
med varierade tillbehör
Hotellets högrevsburgare
med tillbehör
Underhåller
Ohh Cheesusburgare
torsdag–lördag
med tillbehör
Wallenbergare
kväll med mos och
eller
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NA Lördag 6 Á la carte

Pub

Hotell

skirat smör

Torsk i ägg och persiljesås
Konferans
Event
Tårta till efterrätt

Stationsv. 1, tel. 0281-206 98, dalajarnahotell.se

		

KOM I TOPPFORM I VÅR

Gratis rådgivning!
Else-Britt och Thorsten Limnell
Oberoende Herbalifemedlem

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Tel. 0708-689867

Söndag 7 juni

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

Måndag 8 juni

nterrabatt
www.hja.se

kl 18.00 Kyrkofullmäktige sammanträder
i Järna församlingshem.
Ärenden: Årsredovisning och 		
verksamhetsuppföljning år 2019.
Om du känner sjukdomssymptom
-stanna hemma!
Orförande Uwe Weigel

har sänkt ROT-avdraget.
ugn. Vi kompenserar dig med
batt, så att du kan njuta av
r en ny IVT-värmepump ger.
l mer och billigare varmvatten.

Musik
i Ladan
Skifsladan, Uppsälje, Dala-Järna

n till oss för en fri offert
kyl.

m. 31 mars 2016.
r mer information.

20XX

2020
Inställt!
7 000

kr

på utvalda
värmepumpar.*

Vi återkommer 2021
Midsommarhelgen

lör 26 juni 16.00
sön 27 juni 16.00

Välkommen till gudstjänst!

www.musikiladan.se

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

•

FISKBILEN

Anna-Lenas Delikatesser AB

Kommer fredagen den 5 juni att stå vid:
Tempo i Björbo, kl 11.00-12.00
Gulfmacken i Nås, kl 12.30-13.30
Hemköp i Dala-Järna, kl 14.00-14.30

rsdag
nast to
e
s
g
n
i
R
dag för
förmid av våra
och återkom med eventuella ändringar till oss senast Måndag kl. 09.00.
ng
Kroonsversionen
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kl 15.00-16.30 beställni örgåstårtor
annonskorrekturen som Godkänd och den senaste
kommer att
m
goda S smörgåsar
brobladet / Järna-Nytt på angiven utgivningsdag.
Mobil 070-685 53 51
k
och Rä
nnons@vansbrobladet.se Järnvägsgatan 35, 786 31, Vansbro

från Vansbrobladet AB

Årsmöte Äppelbo Östra VVO
0281-717 33

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord

Söndagen den 21 juni kl.15.00
OBS! Utomhus vid slakthuset i Rågsveden.
Medtag egen stol.
Styrelsen bjuder på fika.
Ärenden enligt stadgarna.
Dagordning finns tillgänglig på
www.appelbo.net/Äppelbo Östra VVO
Varmt välkomna!
Styrelsen
Kontaktperson Leif Hed 070-687 83 97

VI LEVER ALLA UNDER SAMMA HIMMEL

Foto: Jesper Wahlström/Ikon

BYGG-TEKNIK

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

KONSTUTSTÄLLNING vid JANKENS LADU i Utby, Dala-Järna

Vernissage den 6 juniJan-Åke Bertils med gäster
ÅRSMÖTE

Ilbäcks Lars Olssons Stiftelse med Ilbäckens By
Måndag 15 juni kl.18.00 Mötet hålls utomhus
hos Margareta Johansson, Skålö 217

Välkomna!

Uthyres

Skylift arbetshöjd 12 meter, besiktad
Byggställning, arbetshöjd 6 meter

MMA i Västerdalarna AB
Micke 076-016 70 54

Tänk på Hulåns IF´s
Minnesfond
Ring 070-535 71 31
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I samarbete med Järna köpmannaförening

100% svart (eps-loggorna är vektoriserade)

Välkomna på
MINIMARKNAD
12-13 juni

Öppet Måndag-Lördag 8-21, Söndag 9-21
Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik!

EKOLOGISK
POTATIS
inväntar
på öppet
ifall loggorna
Välkommen
till oss,
vi svar
har
sombehöver
vanligt!
säljes i 10-kg´s och 25-kg´s säck

SVANBERGS BRÖD

Saljgardgris_sigil_gra.eps
Saljgardgris_sigil_gra.tif
Saljgardredov_sigil_gra.eps Saljgardredov_sigil_gra.tif
Saljgardskog_sigil_gra.eps Saljgardskog_sigil_gra.tif

Saljgard_redov_gra.jpg
Saljgard_skog_gra.jpg

Saljgardredov_sigil_gra.jpg
Saljgardskog_sigil_gra.jpg

Saljgard_gris_gra.eps
Saljgard_redov_gra.eps
Saljgard_skog_gra.eps

Saljgard_gris_gra.tif
Saljgard_redov_gra.tif
Saljgard_skog_gra.tif

DALA
JÄRNA TEL. 0281
20111
Saljgard_gris_gra.jpg
Saljgard_gris_gra.bmp

Ryggåsstugan

Saljgard_redov_gra.bmp
Saljgard_skog_gra.bmp

inväntar
svar på
ifall loggorna behöver
vara medeller
inte
inte
Saljgardgris_sigil_gra.jpg
Lizzie 070-378 85Saljgardgris_sigil_gra.bmp
75 • Henrik 073-277 16vara
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Hemköp Dala-Järna 0281-200 01 • hemkop.se/Butiker/Hemkop-Dala-Jarna

ÖPPETTIDER:

Torsdag-söndag 11-20
Vi erbjuder take away
T.ex Veckans rätt
& sallader

070-261 66 93

ryggasstugan.com

Vid köp
av valfri byxa,
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får Du

20% rabatt
Nytt nr. 073 262 02 20
F.D. BERKAS Service

på överdelar

Dala-Järna

t ex tröja, skjorta, blus,
top, mm.

Markiser och vävbyten
Persienner & reparationer • Gasol & tillbehör
Myrbacka 92, Dala-Järna

0281- 206 89, 070- 691 83 80

Tel. 0281-130 90
Tel. 0281-130 90
www.dackteam.se
www.dackteam.se
www.dackteam.se
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kakel
&
klinkers
– allt
samma
klinkers
- allt under
under samma
tak! tak!
klinkers – allt under samma tak!

Intresseföreningen

Färg, Golv & Inredning, DALA-JÄRNA
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

jajarna@telia.com

www.dala-jarna.se

Ditt serviceorgan i Dala-Järna.

PROFFS(även
PÅ HUNDVÅRD!
katter)

Nyheter inför sommaren!

HUNDTRIMMET

Gäller månaden ut,
t o m 31 mars

Ledig annonsplats

i NORET DALA-JÄRNA
Tidsbokning 070-508 52 82
Helena Dufbäck Dipl Hundfrisör med 14 års erfarenhet
Fantisera, bli inspirerad hos.........

- 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

Järna Frisör

Korrektur från Vansbrobladet AB.
Måndag-Stängt
Tisdag-fredag: Granska ochHjärtligt
återkomvälkommen
med godkännande/Ändringar
via:
till Järna Frisör

Förmedlar och värderar
jord- och skogsfastigheter
070-295 73 03

10:00 - 18:00

Mail:
vansbrobladet@telia.com eller Telefon: 0281 - 719 88 Senast
Lördag:
Tel. 072-908 82 29
0281-210 05

10:00 - 14:00

Myrbacka 83, Dala-Järna (mittemot Hemköp)

Tidsbokning och Drop-In!

Boka även på:

MåndagVitvaror
Klockan
- Tv12.00
- Datorer - Mobiltelefoner

Batterier för de flesta fordon
Startmotorer,
m.m.
Batterier förgeneratorer,
de flesta fordon
070-245 90 84

0281 - 200 05

Måndag - Fredag 10.00 - 18.00, lunch 12.00 - 13.30. Lördag 10.00–13.00

VECKANS RADANNONSER

Köpes: Zinkbadkar.
Tfn. 076-165 65 03
Köpes: Unghöns, 4-5 st
Tfn. 070-798 92 81

Myrbackakyrkan

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.

Taborförsamlingen
To 4/6
Sö 7/6
Ti 9/6

9.00
11.00
18.00

Kapellgatan 5
Vansbro

Morronbön.
Friluftsgudstjänst på Rutågården, Stefan Axelsson
Bibelstudium och Bön.

Välkommen!

till Er alla som hedrat
minnet av vår kära

Berit Olson

till Er alla som hedrat minnet av
Vår älskade

vid hennes bortgång och
begravning. Ett särskilt tack
till Palliativa teamet,
Ni är guld värda.

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

Torgny Olsson

Per och Eva
med familjer
Catharina och Barnen

vid hans bortgång,
för hälsningar, blommor
och gåvor till hemmet.
Ett särskilt tack till
Hemsjukvården
BIRGITTA
Stefan, Daniel och Jennie
med familjer

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

Sutti Rud
vid hennes bortgång och
begravning.
Ett särskilt tack till personalen
vid Söderåsens äldreboende,
Lilla gruppen för god vård och
omsorg.
Fredrik och Mikael med
familjer

Birgit Dingfors

SKOGMA
SÅGVERKSDAG
ÄNDRAT DATUM: 11-12 JUNI 2020
I VANSBRO

vid hennes bortgång
och begravning.
Ett särskilt tack till
Hemtjänsten i Järna och
Bäckaskog avd 3 Grön.
Marianne och Irene
med familjer

Ni når oss dygnet runt på tel

0281-20990

Dala-Järna

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

Sågverket på bild
är extrautrustat.

Vi visar upp vårt transportabla bandsågverk Norwood LumberPro HD36.
Välkommen förbi mellan kl. 10-18 och provsåga! Adress: Uppsälje 120 Dala-Järna.
Vid frågor, kontakta Ulf tel. 0706787380.
Vi följer de allmänna riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten.

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

Foto: Jesper Wahlström / Ikon

Välkommen till Skogma Sågverksdag 11-12 juni 2020!

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.

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

Begravningsbyrån Brandser
Järnvägsgatan 52, 786 31 Vansbro
www.brandser.se

		

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

Studenten

Nationaldagen firas digitalt

Vårterminens slut närmar sig och därmed studentfiranden. Folkhälsomyndigheten bedömer
att betygsutdelning och andra ceremonier i
samband med gymnasieexamen är möjliga om
de anordnas på ett sådant sätt att risken för
spridning av covid-19 minimeras.
De här åtgärderna vidtas för att minimera risken för smittspridning i samband med studentfirandet:

För att undvika stora folksamlingar och minska
risken för smittspridning uteblir det traditionella nationaldagsfirandet. Länsstyrelsen i Dalarna
kommer att sända ett digitalt nationaldagsfirande från residenset i Falun med bland annat tal
av landshövding Ylva Thörn och hälsningar från
Dalarnas kommuner, däribland Vansbro.

• Studentfirandet är stängt för
allmänheten
• Begränsat antal anhöriga vid utspring
• Vi erbjuder möjlighet till god handhygien (handtvätt och handsprit)

Sändningstider

Programmet pågår i cirka 30 minuter och sändningen börjar kl. 10.00 den 6 juni på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se. Från kl.
14.00 samma dag kommer programmet också
att ligga med i Dalavisions rullande programslinga (Dalavision är en lokal Tv-kanal som når
ut till de hushåll som får sin Tv-sändning via
Telia, Com Hem och Sappa).

• Vi håller fysisk distansering

0281 - 103 33
Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00 - 14.00
Tor: Raggmunk, stekt fläsk och lingon.
Champinjonsoppa, blåbärspaj och
vaniljsås.
Fre: Fläsknoisette, stekt potatis med
bea/rödvinsås.
Fiskgratäng med potatis.
Mån: På grund av Corona har vi stängt på
måndagar tillsvidare.

GRILLKÖK & PIZZERIA
Tfn. 0281-713 54

DAGENS LUNCH
FÖR AVHÄMTNING

80:-

inkl sallad, bröd, smör, 33cl läsk

Pga Coronaviruset

Tis: Pannbiff, lök, gräddsås och potatis.
Korv och vitkålsgryta med potatis.

ordnar vi hemkörning

Ons: Stekt strömming med potatismos.

av hela vår meny.

Kebabgryta med ris.
Saltviksvägen 1, 786 33 Vansbro

Öppettider:

• Inga folksamlingar med mer än
50 personer
• Inga anhöriga får delta vid
mösspåtagniningen

BROGRILLEN

Gäller i Vansbro.

Ring 0281-71354!

sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

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

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

Bokning av sporthallar
Bokningsförfrågan av sporthallar ska göras senast den 6/7. Sporthallar bokas per termin och
denna ansökningsperiod gäller för hösten 2020 och våren 2021, alltså två ansökningar.
Efter bokningsbekräftelse fördelar varje förening själva sina halltider inbördes utifrån egen
prioritering. Ansökningsformulär hittar du på:
vansbro.se/bokalokal
På samma sida kan du boka teatern, Pelarsalen och Grottan.
Vid frågor om bokningar skicka e-post till:
vaxel@vansbro.se eller ring 0281-750 00

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

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

0281-109 55
Tor: Raggmunk med stekt fläsk.
Grekisk moussaka med tzatziki.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt potatis el. pommes.
Kycklingsallad med pasta, curry
och melon
		
Mån: Viltskavsgryta.
Fiskgratäng.
Tis: Stekt fläsk med löksås
Pasta med kycklingsås och
gorgonzola.
Ons: Nötstek med gräddsås, gele och
potatis.
Panerad fisk.

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

Terrängkörning på barmark

Får man köra i naturen?

Vi vet var Ärten ligger
På fiskarheden.se kan du läsa om Ärten och andra spännande platser.

Sönderkörd myr i naturreservat.
Foto: Peter Wallin, LST Dalarna

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.

Motorcross på motorbana. Foto: Mostphotos

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?

Du får inte köra:
• på barmark
Vår skogsexpert i området: Per Olsson 070-296 70 88

Särskilt boende i Vansbro kommun
Så tycker vi i Vänsterpartiet Vansbro

Vansbro kommun måste bygga nya fastigheter för särskilt boende för äldre, Söderåsen är utdömd
och anmärkningar finns även på Bäckaskog och Bergheden.
Det förslag som gång på gång presenterats är att all produktion av särskilda boenden sker på
Bäckaskog genom att bygga en tredje våning till en kostnad av ca 240 miljoner och med erfarenhet av byggande blir den troliga summan 300 miljoner. Att bygga på en redan befintlig byggnad
visar sig ofta bli en mycket dyr historia, det finns för mycket som man inte har kontroll på.
När vi planerar för att bygga nya särskilda boenden skall detta ske där behovet finns och det som
styr skall vara HELA VÅR KOMMUN SKALL LEVA.
Vänsterpartiet i Vansbro ser det som viktigt att vi vid planering av nya boenden både använder
erfarenhet och forskning i detta ämne, vi måste även nogsamt ta till vara på de erfarenheter som
kommer fram under den pandemi vi är drabbade av. Som äldreboenden varit planerade hitintills
visar det sig vara en dödsfälla för våra gamla och planeringen av nya boenden måste göras så att
detta inte kan ske igen!
Vänsterpartiet i Vansbro vill att första steget i en nyproduktion av särskilda boenden sker med
30 platser i Dala-Järna i ett plan och det bör ske i samarbete med Vansbrohems planer på att
bygga seniorbostäder på Korsnäsområdet. Utökning med platserna på Bergheden till 30 platser,
även detta i ett plan. På Bäckaskog sker ombyggnad i det tidigare köket med 10 platser samt att
man undersöker möjligheten till ytterligare utbyggnad i de tomma lokalerna i bottenvåningen.
Vänsterpartiet Vansbro

inkluderar parkmark, stigar, vandringsleder,
motionsspår och traktorvägar

• på snötäckt skogsmark med planteller ungskog
om det inte är uppenbart att körning kan ske
utan risk för skada på skogen. Fråga markägaren!

• på snötäckt jordbruksmark

om det inte är uppenbart att körning kan ske
utan risk för skada på marken. Fråga markägaren!

• i täkter eller grustag
• i skyddad natur
särskilda regler kan ﬁnnas om terrängkörning

Du får köra:
• på väl snötäckt mark

där marken inte riskerar att skadas vid körning

• på is - jämställs i lagen med snötäckt mark
• i arbete inom skogs- och jordbruk
• vid utkörning av fällt villebråd

älg, hjort, björn, vildsvin till lämpligast bilväg

• i direkt samband med renskötsel
• i egenskap av räddningstjänst
• vid transport av sjuka personer
• på anvisad motorbana
• som tjänsteman i tjänsteärende
t ex naturbevakare inom naturvård

• på enskild väg

om inte vägens ägare har förbjudit det

www.lansstyrelsen.se/dalarna/motortraﬁkinaturen

Sjung om
STUDENTENS
lyckliga dag...
Fina presenter till STUDENT
och EXAMEN!
Klassisk
Gjutjärnsgryta

Bestickset

Ord. pris 1 595:-

Ord. pris 2 695:-

995:-

WMF 24 delar

1 295:-

Kastrullset

Kastrullset

WMF 4 delar

WMF 5 delar

Ord. pris 2 295:-

Ord. pris 2 995:-

Kaffebryggare
MoccaMaster

Köksmaskin

SMEG-

1 395:- 1 595:Från

1 495:-

PRODUKTER
TILL KAMPANJPRISER.
FRÅN

1 495:-

Ankarsrum

5 995:-

Gäller så länge lagret räcker.

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

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

