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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik!

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

Färsk laxfilé
Falkenberg
ca 1,5kg
Max 2 köp/hushåll
Vattenmelon
Spanien
Klass 1
Kycklingbröstfilé
Eldorado Fryst
800g, max 1 köp/
hushåll

99/kg

15/kg

69.för 2/st
BONUSKUND

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

Röd spetspaprika
Land se förp.
Klass 1
200g
Flerpacksglass
GB
Flera sorter
4-15 pack
Mjukost
Fjällbrynt
Flera sorter
250g

10/st

5:-/st

30:-/st
BONUSKUND

20-/st

BONUSKUND

Rismål

RiceNgo
Flera sorter
175g
Max 5köp/hushåll

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

Skön svalka i sommar!
BORDS- &
GOLVFLÄKTAR

fr. 179:-

fr. 3 590:-

50%

RABATT
Välkommen!

		

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

Rör • Bygg
Murning

Tel. 070-678 73 87

REDOVISNINGSBYRÅN FÖR
DIG MED ENSKILD FIRMA

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

Äppelbo Bilservice

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Tar semester 13 juli-10 aug.

”Tankar till tröst”

OMMAR!
S
G
I
L
V
E
R
T
VI ÖNSKAR

Slå dig ner i Vansbro kyrka en stund tillsammans med
Robert van Aarem - när du vill, på församlingens
hemsida: svenskakyrkan.se/jarna-nas-appelbo eller på
vår Facebooksida: VECKANS RADANNONSER
”Järna med Nås och Äppelbo församling”

Rågsveden 37 • Äppelbo
Tfn. 070-338 08 77
appelbobilservice@hotmail.com
Leif Nilsson

Söndag 28 juni

Kl 11.00 Gudstjänst på nya kyrkogården i Järna,
Torbjörn Axelson.
Kl 14.00 Gudstjänst vid korset på kyrkogården i
Vansbro, Torbjörn Axelson.
Tag gärna med egen stol till våra gudstjänster.

Öppettider
Mån-Tor 08.00-17.00
Fre 08.00-14.00
Lunch 12-13

Välkommen till
Floda Frisörstuga
Din lokala Frisör!

TRANSPARENT
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!

VIT

VÄLKOMMEN till Monica på Floda Frisörstuga
RING! 0241-22676, 070-3747392 eller
BOKA Din tid på www.flodafrisorstuga.se

GRÖN

Siljansfors Skogsmuseum
Öppet kl 9-17, dagligen 13 juni-30 augusti
Utflyktsmål med friluftsmuseum,
utställningar och skogsstigar.
Guidningar tisdagar 30 juni-28 juli kl.14-16.

Onsdag 1 juli

kl. 11.00 Lindesnäs Vandringsretreat
Välkommen med på en stilla vandring med tid
för eftertanke under ledning av Eva Cronsioe.
Samling vid Lindesnäs herrgård. Sträckan vi
går är ca 2,5 km i lättgången terräng.
Vi vandrar tillsammans i tyst gemenskap,
och låter tankarna hinna i kapp.
Ungefär halvvägs stannar vi och äter vår egen
medhavda matsäck och samtalar en stund.
Därefter vandrar vi tillbaka under tystnad och
avslutar retreaten ca kl. 13.30.
Med anledning av Corona och smittorisk ber vi
dig tänka på att stanna hemma om du är sjuk
och hålla avstånd under vandringen.
Undrar du något, kontakta Monica på 0281-757 15

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

Buskröjning & Vägslåtter

www.skogsmuseum.se Tfn. 0250-203 31

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

Kaffeservering i Brudskogens fäbodar

BETONG & BYGGARBE
Torsdagar och fredagar hela juli kl.11-17

Välkommen till gudstjänst!

Vid större sällskap ring: 070-306 78 50

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

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

Semesterstängt v. 28-31

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

Flögsjöbergets fäbod öppet 23/6 - 23/8
Tisdag-söndag kl.12-17
Smör-Ost-Messmör-Ostkaka-Ägg
Välkomna! hälsar Anders och Åke

Vi önskar er alla enTrevlig sommar!

Uthyres

Skylift arbetshöjd 12 meter, besiktad
Byggställning, arbetshöjd 6 meter

MMA i Västerdalarna AB
Micke 076-016 70 54

Matjord

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

070-672 07 63

Sommarens öppettider
ärna
Besök g
sida!
vår hem

Vår kundservice har följande
telefontider under perioden
22 juni - 31 juli:
• Måndag, tisdag, torsdag och fredag
kl. 08.00-12.00 samt 13.00-15.00
(Lunchstängt kl. 12.00-13.00)

• Onsdag kl. 08.00-12.00
Du kan alltid sköta dina ärenden via vårat ärendeformulär som du hittar på dalavattenavfall.se/ärende
Sedan den 19 mars 2020 är kontoret i Leksand stängt för
kundbesök för att minska risken för smittspridning av covid-19.

020–200 210

dalavattenavfall.se

En bättre miljö idag
och för kommande generationer.

EXPEDITIONSTID
Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00

Järnvägsgatan
35, 78631 Vansbro
Vansbrobladet/Järna-Nytt

EXPEDITIONSTID
vansbrobladet.se

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:-

Sommaren blir
annorlunda i år.
Tack för att
du håller ut.

gås med andra utomhus, men det är viktigt
att hålla avstånd. Tänk också på att inte
besöka platser där många människor samlas. Ta gärna hjälp med att handla och göra
ärenden. Även om det är tufft så är det viktigt
att vi håller ut och skyddar varandra. När vi
håller avstånd hjälper vi också till att minska
belastningen på vården.
Att vi alla tar ansvar, gör stor skillnad.
Tillsammans bromsar vi smittan.

Vansbrobladet/Järna-Nytt

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

Är du 70 år eller äldre? Det går bra
att umgås med andra utomhus, men det
är viktigt att hålla avstånd. Tänk också
på
att inte
besökaMYNDIGHETER
platser där många
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(160mm bred, 3 moduler hög)
(160mm bred, 4 moduler hög)
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Fortsätt
följa
Är du
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krisinformation.se eller ring 113 13

också
på att inte besöka platser där många
människor samlas. Ta gärna hjälp med
att handla och göra ärenden. Även om
det är tufft så är det viktigt att vi håller
ut och skyddar varandra. När vi håller
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Nu
är
det
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för
slamtömning!
Nu
är
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för
slamtömning!
Nu är det dags för slamtömning!
Under v.29 - v.30
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Under
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--v.12
Med reservation
fördessa
förändring
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vi att tömma
områden:
Kommer vi att tömma dessa områden:

BACKA
BACKA

nterrabatt Vansbro: Eldforsen, Kroktorp, Laxtjärn, Nybofjäll, Tretjärn,
		
Vakern, Örskogen, Sandbäcken

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.

Efter utförd tömning gör vi en rödfärgmarkering bredvid er brunn.

n till oss för en fri offert
kyl.

20XX

m. 31 mars 2016.
r mer information.

på utvalda
värmepumpar.*

020-200 210
020-200 210

BYGG-TEKNIK

dalavattenavfall.se
dalavattenavfall.se

Tel. 0281-130 90

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

och återkom
med eventuella ändringar till oss senast Måndag kl. 09.00.
– Försäljning
annonskorrekturen
som Godkänd och den senaste versionen kommer att
– Installation
brobladet / Järna-Nytt på angiven utgivningsdag.

– Service av
nnons@vansbrobladet.se

www.dackteam.se

Järnvägsgatan 35, 786 31, Vansbro

Tandläkare Anna och Åke Rehn
i Björbo har semesterstängt 2/7 tom 2/8
Vid akuta besvär ring 0241-232 50.
för hänvisning till jourtandläkare.

0281-717 33

Den upptrappning av tester av omvårdnadspersonal som nu
sker, syftar till att minimera risken för smittspridning bland
våra äldre. Att släppa in besökare ser vi som att öka risken för
smittspridning.

TORNEMALMS
BILREKOND
070-656 03 96
Allt
inom
bilvård

VECKANS RADANNONSER

Nu är det högtryck hos oss på
plan- och byggenheten
Planerar du att bygga i sommar och behöver komma i kontakt
med oss?
Du når oss antingen via mail planochbygg@vansbro.se eller
genom att ringa vår växel 0281-750 00 som tar emot dina
frågor och sänder ditt meddelande vidare till oss.
Vi besvarar sedan alla förfrågningar och ansökningar i
turordning.

Loppis: Gatuloppis Villavägen
D-J. Lörd-sönd 27-28 juni
kl 10-16 Välkomna!

Vår handläggningstid, efter komplett ansökan, är för
närvarande cirka åtta veckor.
Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se

Trevlig sommar!

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord

Anna, Åke, Kerstin, Marina, Karin och Linn
Rimgattu 6B Björbo
Tel. 0241-232 50

ÅRSMÖTE

Finnmarkens Hembygdsförening kallar till
årsmöte freden den 10 juli kl:18,00 vid
Hembygdsgården Kroktorp utomhus.
OBS! Medtag egen förtäring.
Styrelsen.

Transporter
Grävtjänster

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

Foto: Jesper Wahlström/Ikon

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

Vansbro kommun har inte omprövat sitt ställningstagande
avseende besöksförbud vid särskilda boenden och det
nationella beslutet mot besök på äldreboenden har förlängts
till den 31 augusti. Möten mellan boende och anhöriga kan
arrangeras digitalt, men fysiska möten tillåts inte.

www.hja.se

Vi har i dagsläget inte någon smitta på våra äldreboenden och
vi gör allt för att det ska fortsätta så.

På uppdrag av
På uppdrag av

7 000 kr

Fortsatt besöksförbud vid
kommunens äldreboenden

Skönhet och välbefinnande för både kropp och själ
Vårt varma
Tack

Susannes Fot & Kroppsterapi
Medicinsk Fotvård-Kinesiologi
Kraniosakralterapi-Bemer
Psykopraktik-Presentkort
Näring från Friway-Thorne
SupremeNutrition

Naturligt
myggmedel

50%
Hårvårdsprodukter
till halva priset

Ring o
boka tidch!

Medicinsk Fotvård i Dala-Järna
Tel. 070-240 93 38

Salong Jeanette
Lymfmassage
Hot stone massage
Koppning

r!
Trevlig somma
juli

Semesterstängt 3-23

ar!

mm
Vi anpassar alla behandlingar
ig so
Trevl
efter behov och önskemål
Varmt Välkommen till Blå huset!
Info och tidsbokning 070-228 23 67

Kerstin, Sven-Erik och
Jonny med familjer

Hugo, Kero
Övrig släkt och vänner

Lagret påfyllt!
Önskar er en skön barfotasommar!

Ett särskilt tack till
personalen på Bäckaskog
för god vård och omsorg

MARIANNE
Jonas och Sara
August
Mattias
Mamma
Bröder med familjer

För människor och djur
från Föllinge

Grazette XL

vid hennes bortgång
och begravning

* 14 maj 1956
har idag hastigt lämnat oss
i outsäglig sorg och saknad
Skamhed
den 9 juni 2020

Info och tidsbokning 070-324 84 53

Semester vecka 26-28

Marianne Danielsson

Bengt Ivars

Välkomna till Blå Huset

Klassisk massage
Triggerpunktsbehandling
Andullationsmassage

till alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår kära

Min älskade Make
Vår käre Pappa
Svärfar, Farfar
Son och Bror

Nordanåker 22, Dala-Järna
Tfn 070 273 08 06

Nu tynger intet,
jag har lämnat allt
i andra händer,
starkare än mina
Jag viskar ömt de orden
de vackraste jag vet
Du var mitt allt på jorden
och i all evighet
Pappa vi saknar Dig!
Någonstans inom oss
är vi alltid tillsammans
Älskad - Saknad
Varför?
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Järna kyrka
torsdagen den 2 juli
i kretsen av de närmaste.
Tänd gärna ett ljus för Bengt på
www.brandser.se

Taborförsamlingen
Sö 28/6 11.00
Ti 30/6 18.00

Välkommen!

Kapellgatan 5
Vansbro

Gudstjänst, efteråt Församlingsmöte
Bibelstudium och bön.

Vår älskade

Gurli Jansson

Vår kära
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Begravningsbyrån
Brandser
Tel: 0281-140 36

Våra älskade

Inga-Lise
Lissjanis

Erik
Lissjanis

* 1 april 1932
† 13 juni 2020

* 12 maj 1930
† 18 juni 2020
Närsjö

har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Nanne och Gunilla
Albin, Oscar
Per och Ammi
Johan och Tina
Edith, Samuel
Joel, Hjalmar
Övrig släkt och vänner

Järnvägsgatan 52
786 31 Vansbro

Då jägarblad svallar
och bösskotten knallar
bland granar och tallar
i masrikets skog.
När älgar och rådjur
med upprätta svansar
omkring honom dansar.
När skogsfrua smäller
en puss på hans nos.
Då måtte väl jägar´n
från Bysjöns strand
fått vad han önska kan.

www.brandser.se

Begravningsgudstjänsten äger rum i Nås kyrka
fredagen den 3 juli i kretsen av de närmaste.
www.brandser.se

Ni når oss dygnet runt på tel

0281-20990

*2 februari 1921
† 7 juni 2020
har lämnat oss
i stor sorg och saknad

Bernbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner

Lisbeth och Lotta

– besvaras dygnet runt

Svea Ström

CHRISTER och
LISBETH
BRITT-INGER och
PER-ERIK

Jenny och Daniel

Tack för allt
som Du har skänkt
För oss Du har strävat,
på oss Du tänkt.
Ditt goda hjärta,
Ditt ljusa sinne
hos oss skall leva
i tacksamt minne.

Vår kära

Dala-Järna

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.
Tack till personalen på
Lindens äldreboende avd. 3
för fin omvårdnad.
Se minnessidor.fonus.se

* 2 december 1921
har idag stilla insomnat
Vansbro
den 23 maj 2020
Gullvei och Bernt
Pär och Anna
Molly, Elliot, Elias

När Far gick bort,
så ensam blev Din strid
Nu kära Mor,
har även Du fått frid
Sov, kära två,
som delat livets öden
I gravens ro
förenade i döden
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vansbro kyrka
onsdagen den 8 juli
i kretsen av de närmaste.
www.brandser.se

till Er alla som hedrat minnet
av vår käre

Leif Axelsson
vid hans bortgång och
begravning. Ett särskilt tack till
personalen vid Söderåsens
äldreboende Lilla gruppen
för god vård och omsorg.
BERIT
Barnen med familjer

Ännu ett fint skolår på Olympicaskolan i Skålö är till ända
2 meter

Håll avstånd – så får fler vara friska
och njuta av sommaren
Åk gärna och bada i våra vackra sjöar i Dalarna, men lägg handduken en
bit bort från närmsta granne på stranden. Tack för att du hjälper till att
minska smittspridningen av covid-19!

Ett stort tack till barn , vårdnadshavare och
vår engagerade personal!

Tack!
Vi vill tacka alla elever, personal och vårdnadshavare för det gångna läsåret både för skolan och
förskolan.
Vi fortsätter att arbeta med vår idrott-, hälsa- och
rörelseprofil, vilket gagnar inlärning för såväl
stora som små.

Läs mer om oss på hemsidan, våra sidor på
facebook; Olympicaförskolan Skålö och
Olympicaskolan Skålö eller kontkta rektor:

Är du intresserad av att sätta ditt barn i en miljö
där vi bygger kvalitet från grunden och lärandet
går som en röd tråd från 1-åringar till åk 6, är du
mycket välkommen att kontakta oss.

Annika Theander,
072-402 22 07, 0225-25 65 07
annika.theander@olympicaskolan.com

Info på hemsidan:

www.olympicaskolan.com

En sann historia från Andersviksberg: Det var en baptistpastor som kom till byn och gick in ett hus, frun i
huset var ensam hemma vid tillfället.
Pastorn frågade frun om hon visste om det fanns några
baptister i byn?
-Vet int men gå in i ladan, för där hänger alla skinnen.
Berättat av Nils Nilsson/A-B Gyllenvåg
Det var en pöjk från Nybofjäll vars far hade blivit sjuk och hamnat på Mora lasarett.
Pojken tog då sin lastbil och körde till Mora för att besöka fadern.
När han kom hem igen frågade den nyfikne grannen hur det var med far din.
-De blev de int tal ôm!

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

Vi vet var Söta Potta 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 Söta Potta och andra spännande platser.

0281 - 103 33
Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00 - 14.00
Tor: Raggmunk med stekt fläsk och
lingonsylt.
Morotssoppa, kladdkaka med grädde.
Fre: Fläskfärsbiffar med grönpepparsås och
potatis.
Kebabgryta med ris.
Mån: På grund av Corona har vi stängt på
måndagar tillsvidare.
Tis: Panerad torsk, dillmajonäs o potatis.
Fläskpannkaka med lingonsylt.
Ons: Pastagratäng med kyckling.
Fläskfilégryta med ris.

Saltviksvägen 1, 786 33 Vansbro

Öppettider:

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

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.
Grekisk moussaka.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt potatis el. pommes.
Fiskgratäng.
		
Mån: Stekt strömming med skirat smör,
lingon och potatismos.
Kåldolmar med gräddsås och
lingon.
Tis: Pasta med kycklingsås.
Stekt fläsk med löksås och
potatis.
Ons: Nötköttsgryta med ris.
Fiskgratäng.

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

Äppelbo vid Tempo
Onsdag 24/6 kl.16-16.30
Onsdag 1/7 kl.16-16.30

Nås vid Tempo

Fredag 26/6 kl.16-16.30
Tisdag 30/6 kl. 16-16.30

Vansbro vid Flottaren
Onsdag 2/6 kl.17-17.30
Måndag 29/6 kl.12-12.30
Onsdag 1/7 kl.17-17.30

Säljes i

15-liters lådor
Ring eller smsa gärna
för din beställning

Peter 076-212 15 88
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Dala-Järna vid Hemköp
Fredag 26/6 kl.17-17.30
Tisdag 30/6 kl.17-17.30

Tel. 0281-206 98

Ett fång rosor till dig
Pell Jonas som plockade upp
min plånbok och såg till att den
kom till rätta.
Slarvmajan

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

BLomsterflickan har ordet!

rtronsylt

ven hjo
Vi har ä

Tänk på avståndet. Ta hand om varandra.

Menyn finns på dalajarnahotell.se

Barnen och personal
på Fritids i Vansbro vill tacka
Patrik Börs för veden.

En stor ros till den bästa
tränaren: Olle Nordin
Hulåns iF
Tacksamma föräldrar
och Noah

		
													
			

Nu finns ledkartan till försäljning!

						
Nu finns den tryckta kartan med de
						vandrings-, cykel- och skoterleder 		
						som ingår i det pågående EU-pro-		
						
jektet till försäljning. Vi ber om över						
seende med att arbetet längs en del
						leder fortfarande pågår över 		
						sommaren.
						(projektet är slut 2020-10-31).
						Klara leder/områden:
						Närssjön runt
						Dala-Järna: Alla leder klara utom 		
						västra slingan längs Storsjön runt.
						Äppelbo: Alla vandringsleder klara
						utom Roddarheden-Hummelberget.
						Cykelleder ska skyltas, men
						framkomliga.
						Nås: Alla leder på östra sidan klara.
						Västra sidan blir klar under
						sommaren.
						Vansbro: Cykelleden Hällsjöbergs		
						rundan klar. Fäbodstigen från 		
						Flögsjön till Vansbro är framkomlig
						
men inte helt klart skyltad (cykel och
						vandring). Marathonleden och 		
						Krogenrundan är beroende av 		
						
renovering av bron vid Krogen, och
						detta är på gång.
						Finnmarken (utom Närssjön runt):
För 						Arbetet
mer information om försäljningspågår.
ställen,
kontaktpersoner med mera,
						Under
hösten kommer lederna att
se: www.vansbro.se.
						finnas på naturkartan.se.
Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

