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Fri hemkörning & standardinstallation,

TVÄTTMASKIN
ELECTROLUX EWF7000W2

Onsdag 10 juni 2020
inom 3 mil

TORKTUMLARE
ELECTROLUX EDP7000W2

5 490 kr

5 990 kr

Ord.pris 5 990 kr

Ord.pris 6 490 kr

Anpassar
tvättider!
Flexibel
torkning med
SensiCare!

MINIMARKNAD
KORTA
BYXOR, dam

finns i flera färger

299:-

FYNDA!!!
REASTÄLL
med
Sommarkläder

50%
RABATT

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

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

Medicinsk fotvård
Monika Munters

Siljansfors Skogsmuseum öppnar 13 juni

Öppet kl 9-17 dagligen
Utflyktsmål med friluftsmuseum,
utställningar och skogsstigar.

Strandvägen 4 Dala-Järna
tel. 070- 56 36 178

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

Sindy,s Städ
Tfn 070-568 74 76

Lunch och fika i vår servering kan
avnjutas ute eller inne.
Vid E45, 53 km från Vansbro mot Mora

STOR PLANTMARKNAD
Vi har stor sortering
sommarblommor!
-Svenskodlade
-Hög kvalité
-Låga priser
-Perenna växter

Konst i byn Björbo

495 kr per mån
Vi hjälper Dig med bokföringen
Du fokuserar på Ditt företag!

www.egnafirman.se

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

vid Kroons torg
Lördag 13 juni 10-15

Söndag 14 juni 10-15

med temat Sagolikt

Utställningen öppnar 14 Juni

Vansbro

Rulles Blomstertjänst Odenbacken • 073 140 01 86

Och pågår t.o.m 5 september.

Tel. 0281-130 90

P.g.a Covid – 19 så blir det ingen vernissage i år.
Tänk på att hålla avstånd när ni går konstrundan.
Välkommen till Fänforsens naturområde i Björbo!
I samarbete med Björbo intresseförening, Svenska kyrkan och Gagnefs kommun.

		
		

Välkommen till Vuxenutbildningen
på Lärcentrum, Vansbro!

Hos oss kan du skaffa dig behörighet till fortsatta studier på
högskola och yrkeshögskola eller utbilda dig till ett yrke genom
lärlingsutbildning på en arbetsplats.
Vi kan även skapa utbildnings-/utvecklingsmöjligheter utifrån
företagares unika önskemål.
Läs mer på www.vansbro.se eller Facebook: Lärcentrum Vansbro
E-post: larcentrum@vansbro.se

Uthyres

Skylift arbetshöjd 12 meter, besiktad
Byggställning, arbetshöjd 6 meter

MMA i Västerdalarna AB
Micke 076-016 70 54

Se kommande annons

Rör • Bygg
Murning

Tel. 070-678 73 87

vid gamla Konsum

En utställning med konst i och från naturen

REDOVISNINGSBYRÅN FÖR
DIG MED ENSKILD FIRMA

Nordanåker 18-19 juli

Dala-Järna

www.skogsmuseum.se Tfn. 0250-203 31

BYALOPPIS

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

TORNEMALMS
BILREKOND

BETONG & B
070-656 03 96
Allt
inom
bilvård

www.dackteam.se

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

TOMMY
REP
OCH MONTAGE
TOMMY VIK
REPVIK
OCH
MONTAGE
TEL: 0761 71 40TEL:
66 0761 71 40 66
Utför service och reparationer på fordon och maskiner.
Fordonsdiagnostik OBD. Jobb sker hos kund med servicebil.
Innehar F-skatt

ÅRSMÖTE Äppelbo Norra VVO
Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöte,
fredag den 26 juni kl.18.00 i bygdegården.
Ärenden enligt stadgarna
Styrelsen

070-67
Matjord

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

BLomsterflickan har ordet!

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

Rosor och tack till dig Birgitta,
som har varit en stor och viktig del av Jespers
liv och utveckling under nästan hela grundskolan,
i hela 7 år. För detta tackar vi dig, från djupet av våra
hjärtan och önskar dig ett fortsatt fantastiskt liv, i din
nya roll - som pensionär. Vet att din gärning
har gjort skillnad. Tack för allt.️
Susanne, Lars & Jesper

G

nällspiken har ordet!

Sågverket på bild
är extrautrustat.

Välkommen till Skogma Sågverksdag 11-12 juni 2020!
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.

En stor taggig riskvast
till den som stal morsdagsrosorna och korgen
med penséer från vår
mors vilorum i ur-lunden
på Nås kyrkogård.
Lena och Åsa

Det finns inga ord
som kan beskriva vår tacksamhet till er Ute,
Marit, Ulrika, Helen och Jonas i ”vårt” arbetslag
på Smedbergsskolan i Vansbro. Under 3 år han ni alltid
funnits där, med ett fantastiskt fint bemötande och ett underbart samarbete. Om det kunde regna rosor så skulle
det regna över er. Skolans värld och eleverna, framför
allt alla de med särskilda behov, behöver fler
som er. Tack för allt
Susanne & Jesper

skogma.se
Jag undrar när vi som bor i Skogvaktaren
ska få våra hus och balkonger målade? Det bara
rasar av färg om man råkar nudda plankorna.
Höga hyror ska Vansbrohem ha men hur är det med
standarden egentligen?
Vadå ”Hyresgästen i centrum?”
Anonym

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

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
ansvar
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:-

Rosor och Tack till Erik
Gyllenvåg som förgyller min
vardag med bilder och brev
från min familj i dessa karantänstider.
Tack Lisbeth

(160mm bred, 3 moduler hög)
(160mm bred, 4 moduler hög)
(160mm bred, 7 moduler hög)

Skattsedeln visar vad var och en
betalar i kommunalskatt. Varje invånare i Vansbro
kommun har en skuld på över 40.000 kr. Dessutom
har vi höga avgifter från Vansbro Teknik för vatten,
avlopp och sopor. Är det ansvarsfull förvaltning av
skattemedel? Åk till Malung och lär av dem.
Invånare
Ni vet väl att ni kan skicka in både ros och ris till
vår e-post: info@vansbrobladet.se

		
Välkommen till
Floda Frisörstuga
Din lokala Frisör!
Här kan ni känna er trygga med
att jag som jobbar på salongen är symptomfri
och att allt jag använder mig av är
descinficerat innan en ny kund sätter sig i stolen.
Jag kan även erbjuda andra lösningar för er trygghet!
Kontakta mig idag, så löser vi det!
VÄLKOMMEN till Monica på Floda Frisörstuga

nterrabatt

RING! 0241-22676, 070-3747392 eller

BOKA Din tid på www.flodafrisorstuga.se

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.

SOMMAREN är här!

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Söndag 14 juni

kl 11.00 Gudstjänst på nya kyrkogården
i Järna. Torbjörn Axelsson.

Dags för rengöring utomhus!

kl 14.00 Gudstjänst på nya kyrkogården
i Äppelbo, Torbjörn Axelsson.
Tag gärna med egen stol till våra gudstjänster.

Högtryckstvättar
från Kärcher

Välkommen till gudstjänst!

Olika modeller

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.*

Från

Vi återkommer 2021
Midsommarhelgen

Perfekt för rengöring av
terrassen, uteplatsen,
bilen, trädgårdsmöblerna, cykeln eller
målning • tapetsering • mattläggning
båten.

lör 26 juni 16.00
sön 27 juni 16.00
www.musikiladan.se

BYGG-TEKNIK
– Försäljning
– Installation
– Service av

målning • tapetsering • mattläggning
plattsättning • golvarbeten • golv- och
Nordanåkers vägförening.
trappslipning • badrumsrenovering

ÅRSMÖTE

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

Tisdag den 30 juni kl.18.00

Besök oss i vår butik i Dala-Järna

60 40Måndag kl. 09.00.
och återkom med eventuella ändringar eller
till ring
oss0281-59
senast
bystuga
annonskorrekturen som Godkänd och den senaste versionen Nordanåkers
kommer att
brobladet / Järna-Nytt på angiven utgivningsdag.
Välkomna! Styrelsen.

nnons@vansbrobladet.se

Kärcher WD3

1 195:-

Välkomna!

Besök oss i vår butik i Dala-Järna
eller ring 0281-59 60 40

•

Grovdammsugare
för "vått och torrt"

plattsättning • golvarbeten • golv- och
trappslipning • badrumsrenovering

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

från Vansbrobladet AB

3 199:-

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

Järnvägsgatan 35, 786 31, Vansbro

www.hja.se

MINIMARKNAD

Foto: Jesper Wahlström / Ikon

0281-717 33

VI LEVER
ALLA UNDER
SAMMA
HIMMEL

Fredag 12/6
Lördag 13/6

Var med i kampen för allas
rätt till ett värdigt liv.

ådor

l

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

från kl.10

Mittemot järnvägsstationen

Vi har samma rättigheter

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord

från kl.13

Utplanteringsväxter
och
amplar

:120 Förbeställ gärna på tfn 20 111

TRÄDGÅRDSCAFÈ
(Glest mellan borden)

Kaffe, Smörgåstårta,
Räksmörgåsar mm

MORA TIDNING

		

Håll i och håll ut!

Musikal på DVD

Det är viktigt att vi alla tar personligt ansvar och
inte slappnar av utan fortsätter följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. Tillsammans hjälps vi åt med att förhindra smittspridningen
• Stanna hemma om du är sjuk eller känner
att du håller på att bli sjuk.
• Håll avstånd till varandra i butiker,
restauranger, bibliotek etc. Det är allas
ansvar att se till att det inte blir trängsel.
• Håll god handhygien. Tvätta händerna ofta
och länge.
• Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina
nära kontakter
• Undvik större privata sociala sammanhang
(fester, bröllop, dop etc)

Sedan i höstas har elever vid Musikskolan från
årskurs 8 till årskurs 3 på gymnasiet arbetat med
musikalen ”Thank you for the music”. I musikalen uppmärksammar eleverna artister som gjort
avtryck i musikhistorien under de senaste 100
åren med start från 1920. På grund av rådande
pandemi har föreställningen inte varit möjlig
att framföra för skolelever och allmänhet. Men
musikalen har filmats och finns nu att låna som
DVD på biblioteket.

Avslutning för högstadiet
Med anledning av rådande pandemi så blir det
ingen drogfri skolavslutning för högstadiet i år.
Därför uppmanar vi extra till föräldrar att motverka ungdomsfylleri. Fritidsgården har öppet
som vanligt avslutningskvällen fredag den 12 juni
men vi förflyttar oss till Skogsarbetarbyn i Snöån
för grill, bad, bastu och andra aktiviteter.

Måndagen den 21 februari 1938

Statens servicecenter
öppnar i Vansbro
Den 15 juni invigs det nya servicekontoret i
Vansbro som ett led i regeringens satsning på
utökad lokal statlig närvaro.
På servicekontoret får kommunens invånare
och företagare hjälp med information och
vägledning från fyra myndigheter:
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten och Skatteverket.
Du hittar servicekontoret i bibliotekets lokaler
i Medborgarhuset i Vansbro.
Öppettider: tisdag-torsdag klickan 11-12
och 13-15.

Varmt välkommen till

Kommunfullmäktiges sammanträde
Måndagen den 15 juni kl.18:00 - Pelarsalen, Medborgarhuset Vansbro
Bland annat kommer följande ärenden att behandlas:
- Årsredovisning 2019
- Revisionsberättelse 2019
- Ansvarsprövning 2019 för nämnder, beredningar och kommunalförbund
- Bredbandsstrategi 2020-2025
Frågor till allmänhetens frågestund ska lämnas in senast tre arbetsdagar före mötet.
Fullständig föredragningslista finns på vansbro.se/anslagstavla
På biblioteket och på vansbro.se/protokoll hittar du alla beslutsunderlag
Kommunfullmäktige följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende sammankomster.

Uwe Weigel
Ordförande

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

Torsdag den 11/6 mellan kl. 10-14
finns Fredrik från Jape här hos oss och visar sina produkter. Han
håller till utomhus med tanke på rådande
Vi• lämnar
20%
målningsituation.
• tapetsering
mattläggning
plattsättning
• golvarbeten
• golvoch
rabatt på japes produkter under dagen
& bjuder
på kaffe med
kaka.
trappslipning
•
badrums
renovering
Varmt välkomna!
Besök oss i vår butik i Dala-Järna
eller ring 0281-59 60 40

målning • tapetsering • mattläggning
plattsättning • golvarbeten • golv- och
trappslipning • badrumsrenovering

Vår kära
mamma, svärmor, mormor,
farmor, gammelmormor
gammelfarmor

Marianne
Danielson
* 21 februari 1931
har idag stilla insomnat
Dala-Järna
den 3 juni 2020
Kerstin och Björn
Sven-Erik och Lis
Jonny och Helena
Barnbarn med familjer
Övrig släkt och vänner
Ett hjärta av godhet
har slutat slå.
Två flitiga händer
har lagt sig till ro.
Fridsam och nöjd
har Du levat Din tid.
Ljust är ditt minne,
vila i frid.

Begravningsbyrån
Brandser
Tel: 0281-140 36

– besvaras dygnet runt

Järnvägsgatan 52
786 31 Vansbro
www.brandser.se

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 11/6 9.00
Sö 14/6 11.00
Ti 16/6 14.00

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka torsdagen den
18 juni i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på någon valfri fond.
Dalkullornas Begravningsbyrå

Vårt allt

Min kära hustru, vår svägerska

Leif Axelsson

Anna-Lisa
Rossäng

* 9 september 1934
har lämnat oss
Vansbro
den 27 maj 2020
BERIT
Marita och Mats
Peter och Anki
Elsie

Emma och Tim
Lennart, Karin, Agnetha
med familjer
Släkt och vänner

Jag skall gå genom tysta skyar,
genom hav av stjärnors ljus,
och vandra i vita nätter
tills jag funnit min Faders hus.
Jag skall klappa sakta på porten,
där ingen mer går ut,
och jag skall sjunga av glädje
som jag aldrig sjöng förut.
Dan Andersson

Begravningsgudstjänsten äger
rum i enskildhet onsdagen
den 17 juni i Äppelbo kyrka.
Tänk gärna på Rågsvedens
Bystugas minnesfond
tel. 0281-22015.
www.brandser.se

* 28 januari 1944
har efter en längre tids sjukdom
flyttat till sitt himmelska hem
Vansbro den 29 maj 2020
TRYGGVE
Inger
Vanja
Malte och Ingrid
Torgny och Inger
Ilja och Stefan
med familjer
Taborförsamlingen
Jesus sade:
Jag är uppståndelsen och livet
Den som tror på mig skall leva
om han än dör
Begravningen äger rum i Tabor
Vansbro, tisdagen den 16 juni
i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på
Taborförsamlingens
blomsterfond
Tel. 073-039 42 72
Bankgiro 5216-9430
Dalkullornas Begravningsbyrå

Kapellgatan 5
Vansbro

Morronbön.
Gudstjänst
Begravningsgudstjänst.

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

Välkommen!

Harry Alho
vid hans bortgång
och begravning.

Ni når oss dygnet runt på tel

0281-20990

Dala-Järna

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

GUNILLA
Stefhan
Jonas
Lars med familj

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

0281 - 103 33
Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00 - 14.00
Tor: Stekt fläsk med löksås och potatis.
Redd grönsakssoppa, pannkaka med
sylt och grädde.
Fre: Kycklingklubba med gräddsås och
potatis.
Pytt i panna med ägg och rödbetor.
Mån: På grund av Corona har vi stängt på
måndagar tillsvidare.
Tis: Fläskfärsbiffar med grönpeppersås och
potatis.
Kycklinggryta med ris.
Ons: Kassler med champinjonsås och
potatis.
Fiskgratäng med potatis.
Saltviksvägen 1, 786 33 Vansbro

Öppettider:

BROGRILLEN

GRILLKÖK & PIZZERIA
Tfn. 0281-713 54

DAGENS LUNCH
FÖR AVHÄMTNING

80:-

inkl sallad, bröd, smör, 33cl läsk

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

Ring 0281-71354!

sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

0281-109 55
Tor: Raggmunk med stekt fläsk.
Lasagne.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt potatis el. pommes.
Panerad stekt strömming med
lingon och dillsmör.
		
Mån: Gräddstuvad pytt i panna med ägg
och rödbetor.
Fiskgratäng.
Tis: Kyckling med bulgur, tzatziki
och tomatsås.
Panerad fisk med remouladsås.
Ons: Färsbiff.
Stekt fisk med dillsås och citron.

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

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

Nu tänkte vi släppa fram en ny figur i tidningen.
Ingen gnällspik och ingen blomsterflicka utan en
förhoppningsvis helt neutral figur. Ibland kommer
			
han nog att tycka och tänka en del om det
			
mesta. Men tanken är att ni läsare ska ta kontakt
och berätta era historier. Han tar tacksamt emot roliga, sorgliga
eller intressanta historier och berättelser, gärna som har anknytning till vår kommun.
Ni får gärna vara anonyma, ni får maila till oss, ni får gärna skriva
eller ringa till oss så kan vi kanske hjälpa er att skriva er historia.
Info@vansbrobladet.se, Tfn 0281 719 88

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

get tryckeri!

ts e
Vansbroblade

Vi är inte så duktiga på att trycka kläder,

Men vi är experter inom allt papperstryck!

Vad kan vi hjälpa dig med?

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

Fint väder ute
=Fint
VARMT
väderinne!!
ute
Kom in till oss, Vi hjälper dej ...
= VARMT inne!!

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.

Vår skogsexpert i området: Per Olsson 070-296 70 88

		

Försäljning av
två trappor
Vansbro kommun säljer två
trappor i tryckimpregnerat trä
till högstbjudande.
Lämna ditt bud senast
måndagen den 15 juni via
e-post: olle.wiking@vansbro.se
eller via post:
Vansbro kommun,
Norra Allégatan 30,
786 31 Vansbro

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

Kom
in till oss, Vi hjälper dej ...
Bordsfläktar
Från

Golvfläktar

Bordsfläktar

Från

249:VARMT
249:Välkomna!
Från

Öppettider:
VARMT

349:349:-

Golvfläktar
Från

Portabla AC
Olika modeller
Från
Portabla

AC

3 995:3 995:Olika modeller
Från

Mån-fre 9.00-18.00
Välkomna!
Lör 10.00-14.00

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

Öppettider:
Mån-fre 9.00-18.00
Lör 10.00-14.00

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

Fina Begbilar i Björbo
flera bilar under 35000

Toyota Avensis 1,8Vvti -03 Silver 37900 mil.
Toyota Corolla 1,6 Touring -04 Silver 23300 mil.
Ford Focus C Max -07 Blåmet 20300 mil.
Renault Laguna GT 2,0 dci -08 Svart 19700 mil.
Hyundai I30 1,6 Crdi kombi -10 Blå 25200 mil.
Hyundai Sonata 2,0 Crdi -06 Gråmet 17800 mil.
Hyundai Santa-Fe 2,2 Crdi -06 Blåmet 26100 mil.
Saab 9-8 2,0T Sportcombi -06 Grå 20300 mil.
Saab 9-3 1,8 Sportcombi -06 Blå 19600 mil
Suzuki Grand Vitara 2,4 AUT -10 Svart 20400 mil.
Peugoet Partner 1,6 Blue Hdi Aut -16 Vit 8300 mil.
Citroen Berlingo Skåp 1,9D -04 Röd 19800 mil.
Citroen Berlingo Skåp 2,0 Hdi -03 Röd 12100 mil
Citroen Berlingo Multispace 1,6 Hdi -11 Silver 23000 mil.

Stenskott eller sprucken vindruta?
Boka tid hos oss!

www.eljasmotor.se
Björbo 0241-23520

