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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik!

................................................
...................................................................

Svensk fläskytterfilé
Nybergs deli
Sverige
Max 3 köp/hushåll

59.95:-/kg
BONUSKUND

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

Toalettpapper
Fixa
18-pack

45:-/st
BONUSKUND

Avocado
Colombia
Klass 1
Max 5 köp/hushåll

Ägg 15-pack
Garant
Frigående inomhus

5:-/st
BONUSKUND

20-/st

Majonäs
Kavli
Flera sorter
275g
Max 2 köp/hushåll

10-/st

BONUSKUND

Maskindiskmedel
Finish
51-pack

49-/st

BONUSKUND

Öppettider under
midsommar

Glass
GB glace
Flera sorter
0,44-1,0L

20-/st

BONUSKUND

Onsdag 7-21
Torsdag 7-21
Midsommarafton 8-15
Midsommardagen 9-21
Söndag 9-21

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

5:-/st
Gräddfil
Arla/Grådö
3 dl
Gäller även
eko/laktosfri

Rör • Bygg
Murning

Tel. 070-678 73 87

Sommaren nalkas och med
den vackra dagar!
Efter midsommar utökas
våra öppettider ytterligare!
NYHETER OCH TANKAR FRÅN SKOGEN OCH SÅGEN

v. 25
midsommarafton - stängt
ons-tor & lör-sön 11-20
v.26-31
tisdag-söndag 11-22
Sommarlunch 11-14

REDOVISNINGSBYRÅN FÖR
DIG MED ENSKILD FIRMA

Sallader, smörgåsar, toast, fika,
matbröd, mm.
Allt går att köpa med hem!

ryggasstugan.com · 070-261 66 93 · ryggasstugan@gmail.com

Matjord

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

Medicinsk fotvård
Monika Munters

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

Servicepunkten i Ambjörby
I Ambjörby kan man få hjälp med det mesta vid servicepunkten
som drivs av fotbollsföreningen Nordvärmlands FF. Här finns
förutom affär även restaurang och café. Föreningen ordnar med
hemkörning av varor från mataffären till kunder från Vitsand i
väst till Brattmon i nordöst.

•

Dessutom bedrivs entreprenadverksamhet genom att spelarna i
klubben klipper gräs, utför målningsarbete, röjer sly och skottar
på uppdrag.
Förutom
finns andra aktiviteter som
och återkom med eventuella ändringar till oss snö
senast
Måndag
kl.fotbollen
09.00.
annonskorrekturen som Godkänd och den senaste
versionen
kommer
attoch ungdomar varje vecka.
innebandy
och pingis
för barn

från Vansbrobladet AB

brobladet / Järna-Nytt på angiven utgivningsdag.

nnons@vansbrobladet.se

Fiskarheden hjälper varje år till med resurser och vår virkesJärnvägsgatan 35, 786
31, Vansbro
köpare
Peter Jonsson har ett stort engagemang i föreningen där
han hjälper till med det mesta, bland annat som parkeringsvakt,
tar inträde vid matcher och sköter om gräsmattan.

0281-717 33

Torbjörn Persson, kontaktperson i föreningen:
– Det lokala engagemanget är viktigt för bygden och ger många
en tro på framtiden, även långt ut på landsbygden.
Läs hela texten på fiskarheden.se/nyheter-blogg

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord

Fiskarhedens Trävaru AB | 0280-59 30 00 | fiskarheden.se

Mejla gärna frågor och idéer till ollesblogg@fiskarheden.se

Vi hjälper Dig med bokföringen
Du fokuserar på Ditt företag!

www.egnafirman.se

!

Kom ihåg

PRO VANSBRO

Peter Jonsson, virkesköpare på Fiskarheden och Torbjörn Persson,
kontaktperson i föreningen i Ambjörby, utanför mataffären.

495 kr per mån

Vansbro PROare, vi träffas i Aktivitetsparken onsdag
24 juni kl.13.00. Medtag eget fika och något att grilla.
Väl mött i det gröna!

Uthyres

Absolut ingen uppvaktning

B M Brandt
TORNEMALMS
BILREKOND

Skylift arbetshöjd 12 meter, besiktad
Byggställning, arbetshöjd 6 meter

BETONG & B
070-656 03 96
Allt
inom
bilvård

MMA i Västerdalarna AB
Micke 076-016 70 54

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

MIDSOMMARFIRANDET

anders.strandberg@muntersbygg.se

Välkomna till

på hembygdsgården i Grånäs är i år

UTELOPPIS

INSTÄLLT

(bakom Pyramidbageriet)

Vad det gäller övriga tillställningar i sommar så är
det i dagsläget oklart om dessa går att genomföra.
Vi återkommer med mera information om de
kommer att bli aktuella.

Vi önskar alla en skön
och frisk sommar!

Järna hembygdsförening

Hulån 202

070-67

Midsommardagen
kl.10-17
Vid dåligt väder inställt

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

Gensen Skramsen samfällighetsförening.
Kallar till årsmöte onsdag 1 juli kl 19.00.
Plats: JUF-lokalen i Dala-Järna.
Ärenden enligt stadgarna.
Styrelsen.
Ingmarsspelen ställer om i Coronatider

Delar av tidigare års föreställningar
kan ses 26-30 juni
och hela Ingmarsspelskonserten 2019
kan ses streamad 27 juni kl.19.00
på www.facebook.com/ingmarsspelen

SFK Älvkroken håller ÅRSMÖTE
vid BPR:s lokaler
070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

Torsdag den 2 juli kl.18.00
Vi försöker att hålla till utomhus
Välkomna, Styrelsen
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:-

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

Glad Midsommar
önskar vi er alla läsare och annonsörer

Till nästa veckas tidning tar vi emot annonsmanus till på måndag kl.12
Vi kommer att ha öppet hela sommaren,
men vi arbetar kanske inte varje dag.
MVH Nils och Fredrik på Vansbrobladet/JärnaNytt

GRÖN

		
Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Söndag 21 juni

Kl 11.00 Gudstjänst på nya kyrkogården i Järna,
Eva Cronsioe.
Kl 14.00 Gudstjänst på kyrkogården i Nås,
Eva Cronsioe.

Buskröjning & Vägslåtter
Hör av er för pris & bokningar
Tfn. 073-054 14 35 NÅS

Tisdag 23 juni

Kl 19.00 Veckomässa i Järna kyrka,
Torbjörn Axelson.

Välkommen på ”digitalt elvakaffe”!

www.hja.se
VECKANS RADANNONSER

Vi inleder sommarens digitala andaktsserie med att
titta in bakom de låsta dörrarna i Järna församlingshem. Längre fram i sommar förmedlar våra
präster och musiker ”Tankar till tröst” från kyrkorna
i Vansbro och Äppelbo - när du vill på församlingens
hemsida: svenskakyrkan.se/jarna-nas-appelbo
eller på vår Facebooksida:
”Järna med Nås och Äppelbo församling”

Välkommen till gudstjänst!
Sökes: Lägenhet eller hus att hyra
i Vansbro eller Järna. Krav är
uteplats samt tillåtet att ha hund.
Vi är skötsamma personer som
har stabil ekonomi. Tveka inte
att höra av dig. Hälsningar Alva
Gradstock & Stefan Olsson
Tfn. 076-118 77 70
Upphittat: Nalle utanför Coop i
Vansbro under fredagen. Återfås
på Vansbrobladets redaktion.

Årsmöte Äppelbo Västra VVOF
Sälas bystuga den 26 juni klockan 18.00.
Ärenden enligt stadgarna, samt beslut om att ingå i
det till länsstyrelsen redan ansökta kronskötselområdet
för samma geografi som älgskötselområdet.
Vi uppmanar extra att man stannar hemma om man
känner sig sjuk.
Om vädret tillåter så kommer mötet hållas utomhus.
Välkomna.
Styrelsen.

070-632 32 65

Önskar er alla en skön och trevlig sommar
Semesterstängt vecka 26

HÄRLIGA
MIDSOMMAR!
HÄRLIGA
MIDSOMMAR!
Slipp mygg
och knott!
Fantastiska
Slipp mygg
och knott!
Thermacell
Olika
modeller
Fantastiska
Thermacell

389:389:-

Från
Olika modeller
Även refill

Från
Även
refill
Bordsfläktar,

golvfläktar
och kylanBordsfläktar,
läggningar.
golvfläktar
och kylanläggningar.
Varmt

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

Grillar, kol
och gasol,
flera modeller!
Grillar,
kol
och gasol,
flera modeller!
För kvällens
bubbel...
Sodastream
För
kvällens
Kolsyremaskin
bubbel...
Genesis
Sodastream
Kolsyremaskin

899:899:Genesis

(Ord. pris 1 195:-)
(Ord. pris 1 195:-)

BT-högtalare JBL
m.m.
BT-högtalare JBL
m.m.
Midsommarafton

och midsommardagen
håller vi STÄNGT.
Midsommarafton
ochTrevlig
midsommardagen
helg!
håller
vi Carina,
STÄNGT.
Sten,
Maria,
Lasse,
Anders och Helene

Trevlig helg!

Sten, Maria, Carina, Lasse,
Anders och Helene

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

BPR_brevpapper_visitkort_kuvert

04-03-11

10.34

Sida 1

B

yggsidan
Anlita Vansbro kommuns byggentreprenörer

Box 53 780 51 Dala-Järna
0281-20 968 • www.muntersbygg.se
070-535 69 79 • info@muntersbygg.se

GOLV OCH VÅTRUM
KVALITETSSÄKRAD

VÅTRUMSINSTALLATION

Tel 200 05

070- 528 67 22

Peter 0730-322 331 • Niclas 0730-322 332
P-A 0730-322 333

072-531 26 41 Johan • 072-531 20 41 Daniel
vdalael@gmail.com

070-491 06 31
dala.golvservice@gmail.com

TE RÖJ & PLÅT AB

Vi är återförsäljare till:

Allt inom

Bygg och Plåt

vansbro ab
Industrigatan 24
780 50 Vansbro

T: 076-277 41 15, E: tomas@teroj.se

Tel 0281-59 59 50

070-5598615

Allt inom golv
och vägg,
kakel och klinkers

0281-717 33
TRANSPORTER • GRÄVTJÄNSTER

BYGG • PLÅT • RÖR
Fabriksvägen 5, 780 50 Vansbro
Tfn 0281-59 59 50

Grus•Containerhantering•Snöröjning
0281-103 78

Bygg, Murning & Rör
Vansbro • Tel 070 678 73 87

Conny 070-230 12 42
Andreas 070-230 47 91

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

V
GA
N
I
!
JN
ÄL TER
E
RS
FÖ TAP

070-34 55 666 • 0281-716 77
www.forsellsmaleri.com

L Eriksson Tfn 070 360 90 77
NY och
Om-byggnationer
Renoveringar mm
Jimmy Andersson
Dala-Järna

Tfn 070 418 62 11

målning • tapetsering • mattläggning
plattsättning • golvarbeten • golv- och
trappslipning • badrumsrenovering
Besök oss i vår butik i Dala-Järna
eller ring 0281-59 60 40

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

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

till Er alla som hedrat
minnet av vår älskade

Bosse Skoglund

Eivor Frimodig

Horst Hanke

vid hans bortgång,
för hälsningar och blommor
till hemmet och vid hans bår.

vid hennes bortgång och
begravning. Ett särskilt tack
till personalen på Söderåsen
för god vård och omsorg.

ULLA
Johan och Sofia

vid hans bortgång.
Tack för brev, telefonsamtal,
blommor och gåvor till
olika minnesfonder.
INGA
Barnen med familjer

Britt-Louise och Ove
med familj

Vår älskade Mamma
Farmor, Mormor, Svärmor,
Gammelfarmor,
Gammelmormor och Syster

Vår kära

Ingemar Albinsson

Liss Gunborg
Johansson

*27 januari 1951
För alltid borta
men aldrig glömd
† 9 juni 2020
Dala-Järna

* 22 januari 1927
har idag stilla insomnat
Uppsälje den 6 juni 2020
Arne, Bengt, Margareta
med familjer
Syster med familj

Sonja
Nettan

Övrig släkt och vänner

Av litet gav Du mycket
Av glädje gav Du mer
Av kärlek gav Du allt

Sid och Vincent

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)

Taborförsamlingen

To 18/6 9.00
Lö 20/6 15.00
Ti 23/6 18.00
			

Det är skimmer i molnen
och glitter i sjön
det är ljus över stränder och näs
Och omkring står den härliga
skogen så grön
bakom ängarnas gungande gräs.
		
G.Fröding
Enligt Ingemars önskan blir det
ingen begravning, askan kommer
att spridas i vinden

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredagen den
26 juni i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Uppsälje framtids
minnesfond tel. 070-3200219.
www.brandser.se

Välkommen tillVälkommen till
Begravningsbyrån
Begravningsbyrån
Brandser
Brandser
Förlusten av en nära anhörig
Förlusten
hör av
tillen
denära
svåraste
anhörig hör till de svåraste
stunderna i livet. Med erfarenhet
stunderna ioch
livet.
omtanke
Med erfarenhet och omtanke
hjälper vi Er med allt som
hjälper
berör
vi begravningen.
Er med allt som berör begravningen.

Välkommen!

0281-20990

övrig släkt och vänner

Två ögon som lyst är slutna
Två flitiga händer lagt sig till ro
Frid susar träden
kring stugan Du älskat
Farväl bugar blommorna
Du vårdat så ömt
Tack kvittrar fågeln,
som var morgon Dig hälsat
Tyst viskar vinden,
Sov så gott

Kapellgatan 5
Vansbro

Morronbön.
Midsommargudstjänst ute i Rutån
Bibelstudium och bön
därefter Styrelse och Planering.

Ni når oss dygnet runt på tel

Mickan och Nicklas

Dala-Järna

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

Tel: 0281-140 36 – besvaras
Tel:dygnet
0281-140
runt.
36 – besvaras dygnet runt.
Begravningsbyrån Brandser
Begravningsbyrån Brandser
Järnvägsgatan 52, 786 31Järnvägsgatan
Vansbro
52, 786 31 Vansbro
www.brandser.se
www.brandser.se

BLomsterflickan har ordet!
Verkstadschef till Sepson AB i Vansbro
Sepson AB har god tillväxt på en global marknad och vi söker nu en verkstadschef som vill ta oss
till nästa utvecklingssteg.

G

Ett fång med rosor till Per Magnusson
och vägföreningen i Björbo som efter
många år är de som tagit oss på allvar och sett till
att farthinder blivit utplacerade i byn där behov av minskad hastighet för barnens säkerhet varit
stort mycket länge.
Tacksam förälder

nällspiken har ordet!

Som verkstadschef hos Sepson AB har du alltid kunden i fokus och även stort fokus på strategiskt
process- och utvecklingsarbete för att bygga en modern organisation.
Arbetet präglas av ständiga förbättringar på verkstadsgolvet och för samarbetet internt och extern.
Sepson Group består idag av tre fabriker, förutom i Vansbro Sverige, i Bangalore Indien och i
Pittsburgh USA. Detta leder till behov av struktur och ledning på en global arena.
Du går i täten för att utveckla servicegraden mot kunder genom digitalisering och lyhördhet för
kundernas behov. Verkstaden har idag ca. 15 medarbetare, där du har personalansvar.
Du rapporterar till vår COO och tillika platschef i Vansbro.

En så stor rishög det bara går att samla
ihop till dig/er i Björbo som kastar farthinder i
diket. Nästa gång du tänker göra det så ber jag dig att tänka efter en extra gång, att de ligger där för våra barns
säkerhet, kanske att de känns lite tyngre att göra sig besväret att kasta dem då? Om inte, ja då ber jag dig
parkera bilen och börja gå.
Uppgiven förälder

Arbetsuppgifter:
• Ansvar för produktionen när det gäller planering, resultat, budget och strategier.
• Ansvar för kompetensutveckling och bemanning på lång och kort sikt.
• Implementation av processer, strukturer och ständiga förbättringar.
• Delaktig i digitaliseringsarbetet (vi arbetar med Monitor).
• Tätt samarbete med den operative ledningsgruppen mellan
försäljning, teknik och inköp, för att säkerställa att företagets vision och mål uppfylls.
• Medlem i ledningsgruppen.

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

Café Oasen vid Vansbro

Vi söker dig som är affärsmässig och har god erfarenhet från tidigare produktionsledning,
gärna från fordonspåbyggare och/eller hydraulikbranschen. Du har troligen relevant utbildning
på som lägst gymnasienivå, men dina personliga egenskaper väger lika tungt.
Dina ledaregenskaper är goda och du får andra med dig på ett positivt och engagerat förhållningssätt. Du har lätt för att ta strategiska och operativa beslut och du får att få saker att hända.
Du har stort intresse att sätta upp mål och följa upp och nå dem. Som person är du trygg och
uthållig att driva och genomföra förändring. Du är ansvarsfull, självgående, lösningsorienterad
och prestigelös. Du kan uttrycka dig både i tal och skrift på svenska och engelska.
Att se till att vår produktion fungerar lika bra väl som en Sepsonvinsch är ditt jobb, något du gör
med ledarskap, kompetensutveckling och coachning av personal.
En utmaning men något som är riktigt roligt.
Vi söker Verkstadschef till Sepson AB i Vansbro. Heltid. Tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag 1 juli till: Info@sepson.se Kontakt: Jonas Pollack, tfn. +46281-75 825

Gun tycker det har varit en mycket bra arbetsplats med
bra arbetslollegor och fina ungdomar som hon haft en
bra relation med. I fredags gjordes sista arbetsdagen
så nu blir det att ta det lungt och skönt hemma och i
stugan.

utbildningscenter är tydligen
en ganska unik företeelse i
skolvärlden. Här samsas både
lärare och elever under sina
fikastunder. För över 18 år
sedan ringde en kompis till
Gun Johansson och undrade
om Gun hade möjlighet att
hjälpa till i skolans caféteria
några veckor. Då höll man
till skolans källare, när den
nybyggda delen blev färdig
flyttades caféet till den nuvarande platsen. De veckorna
blev till över 18 år. Enligt Gun
är caféet hjärtat i hela skolan
där man kan få sig en fika
med goda smörgåsar, glass,
läsk eller kaffebröd.
Text o Bild NG

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

0281 - 103 33
Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00 - 14.00
Tor: Rostbiff med potatissallad.
Rökt lax, romsås och potatis.
Fre: Midsommarafton STÄNGT
Lör: Midsommardagen STÄNGT
Sön: Öppet som vanligt.
Mån: STÄNGT.
Tis: Matjesill, gräddfil och potatis.
Köttfärssås med pasta.
Ons: Kalops med potatis och rödbetor.
Broccoligratäng med bacon och
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.

Ring 0281-71354!

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

Tel. 0281-206 98

En humla från Björbo
Foto Virva Eklund

Tor: Raggmunk med stekt fläsk.
Panerad fisk med skagenröra och
kokt potatis.
Fre: Midsommarafton Stängt.
			
Mån: Thaigryta med ris.
Fiskgratäng.
Tis: Kycklingspett med pommes,
tzatziki och tomatsås.
Köttfärsbiff med kokt potatis,
brunsås och lingon.
Ons: Nötköttsgryta med ris.
Fiskgratäng med potatis.

Gäller i Vansbro.

sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

Menyn finns på dalajarnahotell.se

0281-109 55

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

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

Trevligheter på Snöå Bruk
Välkommen till Snöå Bruk!
Vi serverar middag i trädgården och i matsalen från
3 juli – fredag, lördag, söndag och måndag under
juli 2020, kl 16 – 20.

Boka gärna bord på telefon 0281-240 80
Snöå Bruk
Snöån 9, Dala-Järna

eller info@snoabruk.com eller besök oss när det passar dig.
Vi har fullständiga rättigheter.
Varmt välkomna!
Anna Helgstrand & Johanna Lilja Frimodig
V30 & 31 tisdag – söndag

Karl Sprenger hälsar välkommen
till herrgårdsluncher, kl 12 – 15.
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NU ÖPPNAR PLASKET!
Den 22 juni öppnar bassängen vid Plasket. Öppet varje dag kl.11-17.

OBS! Tänk på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma vid minsta symptom på
sjukdom.
Läs mer om Plasket på vansbrosimningen.se/plasket

Entré 20kr
Endast Swishbetalning

STORT TACK

till alla er som gjort det möjligt att öppna Plasket i sommar

