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Äppelbo vid Tempo
Onsdag 1/7 kl.16-16.30
Onsdag 8/7 kl.16-16.30

Nås vid Tempo

Fredag 3/7 kl.16-16.30
Tisdag 7/7 kl. 16-16.30

Onsdag 1 juli 2020

Vansbro vid Flottaren
Onsdag 1/7 kl.17-17.30
Måndag 6/7 kl.12-12.30
Onsdag 8/7 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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Björbo vid Tempo
Torsdag 2/7 kl.16-16.30
Söndag 5/7 kl. 13-13.30

Dala-Järna vid Hemköp
Fredag 3/7 kl.17-17.30
Tisdag 7/7 kl.17-17.30

rtronsylt

n hjo
Nu! äve

Tänk på avståndet. Ta hand om varandra.

THAIMAT
Vi öppnar på
lördag den 4 juli
Saltvik, Vansbro

(mittemot Vårdcentralen)

Öppet alla dagar kl. 10-20
Tfn: 070- 714 87 43

Välkomna!

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!

Anbud
vägrenovering
Härjsjövägen.

Ca. 4,1 km skogsbilväg.
Anbudshandlingar hos
Sten-Börje Eriksson
073-682 86 45
stebe@telia.com
sista anbudsdag
7/8 -2020

Claries Damfrisering
Semesterstängt
Vecka 29-30

Trevlig sommar!

Margareta 0281 10309

SEMESTERTIDER
Dags att ansöka om föreningsbidrag
för år 2021
Nu är det dags att ansöka om administrations- och driftbidrag
samt bidrag till kulturarrangemang
Skicka in din ansökan senast 31 augusti 2020
till vansbro.kommun@vansbro.se
eller till Vansbro kommun, Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro

Måndag - Fredag 09.00 - 11.00
Under samma period tar vi endast emot bokade besök
Ring 0281-75400
Vid akuta fel ring 070-735 70 25

Blanketter och bestämmelser om bidragen finns att få på
kommunens hemsida www.vansbro.se

Är du verksamhetsutövare
i Vansbro kommun?
Sommar i skuggan av en pandemi ställer stora krav på alla som
organiserar en verksamhet och varje bransch eller verksamhet
ställs inför speciella utmaningar. Kunder och gäster måste
kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan
sälja varor eller tjänster.

REDOVISNINGSBYRÅN FÖR
DIG MED ENSKILD FIRMA

495 kr per mån

www.msb.se/minska-covid-19-spridningen
Där finns riktad information till dig som verksamhetsutövare
med konkreta råd och checklistor.

www.egnafirman.se
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Truck
Travers
Fallskydd
Grävmaskin
Hjullastare
Liftutbildning
Fordonsmonterad kran
Förarbevis snöskoter
ESA Instruerad
ESA Röjning
EBR Kabelförläggning
EBR Maskinförarintyg

BETONG & B
Stf Vansbrohem 0281-75400
www.stiftelsen@vansbrohem.se

0281- 200 50 • info@samu.se

www.samu.se

TORNEMALMS
UTHYRNING AV VERKTYG OCH MASKINER
BILREKOND
Allt inom bygg och betong
BETONG & BYGGARBETEN 070-656 03 96
Vi finns i Äppelbo

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

Allt
inom
TRANSPARENT
bilvård

VIT

Vi hjälper
med bokföringen
och återkom
medDig
eventuella
ändringar till oss
Måndag
kl.
09.00.
Att senast
vi alla tar
ansvar, gör
stor
skillnad.
annonskorrekturen
sompå
Godkänd
och den senaste
versionen
kommer
att
Du fokuserar
Ditt företag!
Tillsammans
bromsar
vi smittan.
brobladet / Järna-Nytt på angiven utgivningsdag.

nnons@vansbrobladet.se

Vi utbildar inom:

Kontakta oss för mer info!

Vi vill tipsa om kvalitetssäkrade webbsidor och dokument som
visar hur myndigheter, branschorganisationer och företag kan
informera om smittskyddsåtgärder. Uppdaterat och aktuellt
material att ta del av, och sprida, finns bland annat på:

från Vansbrobladet AB

Under perioden 6 juli - 31 juli
har vi ändrade telefontider.

www.hja.se

070-67

Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se

Järnvägsgatan 35, 786 31, Vansbro

GRÖN

23 & 25 juli
Rutå(dag)läger
Rutå(dag)lägerkl 9-20

23 & 25 juli
kl 9-20

Föralla
allapojkar
pojkar
& flickor
För
& flickor
år år
För alla pojkar &
flickor
9-15
år 9-159-15

0281-717 33
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dagläger på

Välkomna att anmäla erRutågården.
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utomhusStanna
och hemma el
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folkhälsoom
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eller
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Arr: Taborförsamlingen och övriga frikyrkor.
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Begränsat
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först till
Anmäl
snarastStenback:
till:
Grus
& Matjord
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antal deltagare,
först antal
till kvarn.
Anmäl
erkvarn.
snarast
tillerLisbet
Lisbet Stenback: lisbet.stenback@gmail.com eller 0281-106 87
Arr:Taborförsamlingen
och övriga
frikyrkor.
lisbet.stenback@gmail.com eller 0281-10687
Arr: Taborförsamlingen
och övriga
frikyrkor.

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

APOTEKET TALLEN VANSBRO
SOMMARÖPPETTIDER MELLAN 4/7 - 25/7
APOTEKET TALLEN VANSBRO

Måndag–Fredag
9.00 – 18.00
APOTEKET
TALLEN VANSBRO
SOMMARÖPPETTIDER
MELLAN
4/7 - 25/7
APOTEKET
TALLEN
VANSBRO
Lördag
Stängt
SOMMARÖPPETTIDER MELLAN
4/7 - 25/7
SOMMARÖPPETTIDER
MELLAN
4/7 - 25/7
Stängt
Söndag
Måndag- Fredag		
09.00-18.00
Måndag–Fredag
9.00 – 18.00
Lördag				Stängt
Måndag–Fredag
9.00 – 18.00
Lördag
Stängt
Söndag				Stängt
Lördag
Stängt
Stängt
Söndag
Stängt
Söndag

Stort sortiment av sol, 12V och gasol.
T.e.x. solcellspaket, 12V-belysning, armaturer
och vattenpumpar.

Gasolspisar och kylskåp,
kompressorkylboxar,
installationsmaterial
och mycket mer!

apoteket.se Telefon 0771-450 450

apoteket.se Telefon 0771-450 450
apoteket.se Telefon 0771-450 450

Vi har öppet hela sommaren!
Mån-Fre 9-19
Lördag 10-14

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

har startat.
Kom in i butiken
för att hämta
katalog!

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

vansbrobladet.se
EXPEDITIONSTID
annons@vansbrobladet.se
Fredag
8.00 - 16.00
Måndag 8.00
- 16.00
0281-719
88

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
Liten halvsida 1930:Stor halvsida 2570:Helsida
4500:-

SOMMARKAMPANJEN

Järnvägsgatan
35, 78631 Vansbro
Vansbrobladet/Järna-Nytt

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

X5 163,2mm
X6 196,5mm
X7 230mm

Vi har ALLT du behöver till
stugan och fritidshuset

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

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

Kära kunder!

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

Då det är fullt tryck i butiken och semestertider så behöver vi få lite ordning på beställningarna och
handlingarna så vi kan planera bättre.
Beställningar lämnas in måndag för leverans onsdag och beställningar för torsdag behöver vi ha in
eran beställning senast på tisdag!
Allra helst via mejl på: Andreas.friberg@hemkop.se
Beställning måndag -leverans onsdag

Ta hand om er och trevlig sommar!

Beställning tisdag -leverans torsdag

UTE-FIXAR-TID! Välkomna till Svanströms i Hagfors!
till Svanströms i Hagfors!
UTE-FIXAR-TID!
Välkomna till Svanströms i Hagfors!
UTE-FIXAR-TID! Välkomna

BYGGA
I
SOMMAR?
BYGGA
II SOMMAR?
BYGGA
Vi har lagrenSOMMAR?
fyllda med

Vi
med
Vi har
har lagren
lagren
fyllda
med
byggmaterial
förfyllda
ert projekt
byggmaterial
byggmaterial för
för ert
ert projekt
projekt
Vi levererar!
Fraktfritt medVi
kranbil vid
över 7.500:- Övrigt 595:-/leverans
levererar!
Viköp
levererar!
Fraktfritt medVi
kranbil
vid köp över 9500:levererar!
Fraktfritt med kranbil vid köp
över 7.500:- Övrigt 595:-/leverans
inom Vansbro, enhetsfrakt 995:Fraktfritt med kranbil vid köp över 7.500:- Övrigt 595:-/leverans

SVANSTRÖMS BYGG- & TRÄVAROR
SVANSTRÖMS
BYGG& TRÄVAROR • ÖPPET VARDAGAR 06:30-17:00
SKÅLVIKEN
106, 683 92 HAGFORS • 0563-610
05 • www.svanstroms.woody.se
SVANSTRÖMS
BYGG& TRÄVAROR
SKÅLVIKEN 106, 683 92 HAGFORS • 0563-610 05 • www.svanstroms.woody.se • ÖPPET VARDAGAR 06:30-17:00
SKÅLVIKEN 106, 683 92 HAGFORS • 0563-610 05 • www.svanstroms.woody.se • ÖPPET VARDAGAR 06:30-17:00

		
Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

”Tankar till tröst”

Matjord

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

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

Möt Torbjörn Axelsson vid dopfunten i Vansbro kyrka
- när du vill på församlingens hemsida: svenskakyrkan.se/jarna-nas-appelbo eller på vår Facebooksida:
VECKANS RADANNONSER ”Järna med Nås och Äppelbo
församling”

Söndag 5 juli

Kl 11.00 Gudstjänst på nya kyrkogården i Järna,
Eva Cronsioe.
Kl 14.00 Gudstjänst på kyrkogården i Nås,
Eva Cronsioe.
Tag gärna med egen stol till våra gudstjänster.

Tisdag 7 juli

kl. 19.00 Mässa i Järna kyrka, Båt Lena.

Välkommen till gudstjänst!

Samtalsterapi

Besök till närstående
på äldreboenden
Med anledning av regeringen beslut om förlängt besöksförbud på äldreboenden så möjliggörs nu besök till närstående
på kommunens äldreboende utomhus. För att minska risk för
smittspridning kommer besöken att behöva bokas och planeras.
Du som anhörig kontaktar boendet där din närstående bor
och bokar in besöket. När du bokar besöket får du också
instruktion om hur och var besöket sker.
En förutsättning för att besöka en närstående är att du är
symtomfri vid besöket.
Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se

Källartorpskyrkan
Älska din nästa i coronatider
Kanske följande råd och bibelord kan vara till
stöd under pandemin?

Agera förebyggande

Att ta till förebyggande åtgärder är ett bevis på kärlek gentemot
oss själva och vår nästa. Håll dig informerad genom officiella
källor. Sköt om dig väl och förhindra smitta.
”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni
också göra för dem.” (Matt 7:12)

Var sansad

Ditt lugn kan lugna andra. Vi tar hand om varandra och visar
omtanke genom förnuftiga val och handlingar.
”Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andra” (Fil 2:4)

Samarbeta

Varje insats för att andra ska må bra gör gott.
Ta vara på kreativitet och goda idéer.
”Så länge det finns tid skall vi därför göra gott mot
alla människor” (Gal 6:10)
Källa: Bibelsällskapet/Bibel 2000
www.bibelsällskapet.se

Kanske allt som hänt med Covid19 påverkat dig och ditt mående
eller längtar du/ni efter att få
prata med någon som lyssnar helt
villkorslöst.
Kanske vill du/ni göra en större
förändring i livet som går i linje
med din/er inre längtan och
inneboende egna vilja?
Inget är för stort eller litet för
att tas på allvar och det är aldrig
för sent att ta ett första steg i
riktning mot dig själv och ditt
välmående.
Jag är diplomerad stress och
psykosyntesterapeut och tar emot
för samtal; personligen, FaceTime
eller Walk and Talk.
Det första samtalet är kostnadsfritt.
Välkommen att höra av dig via
sms, mail eller ringa.
Madeleine Ringqvist
kontakt@madeleine-ringqvist.se
070-870 64 60

Rör • Bygg
Murning

Tel. 070-678 73 87

Taborförsamlingen
Kapellgatan 5
Vansbro

Sö 5/7 15.00 Friluftsgudstjänst
		
hos Kjell i Lerbäcken,
		
Stefan Axelsson,
		
Ove Aronsson m,fl.
Ti 7/7 18.00 Bibelstudium
och bön.

Välkommen!
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Vi finns i Dala Järna!
Saljgardgris_sigil_gra.bmp
Saljgardredov_sigil_ gra.bmp
Saljgardskog_sigil_gra.bmp

I samarbete med Järna köpmannaförening

100% svart (eps-loggorna är vektoriserade)

Öppet Måndag-Lördag 8-21, Söndag 9-21
Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik!
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nväntar svar på ifall loggorna
behöver

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

Myrbacka 92, Dala-Järna

0281- 206 89, 070- 691 83 80

Hemköp Dala-Järna 0281-200 01 • hemkop.se/Butiker/Hemkop-Dala-Jarna

Intresseföreningen

Välkommen till oss, vi har öppet som vanligt!

nväntar
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på
ifall loggorna behöver
www.dackteam.se
www.dackteam.se
vara
medeller
inte
vara medeller
inte
www.dackteam.se
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klinkers - allt under samma tak! tak!
klinkers – allt under samma tak!

Markiser och vävbyten
Persienner & reparationer • Gasol & tillbehör

säljes i 10-kg´s och 25-kg´s säck

jajarna@telia.com

Dala-Järna
Ledig annonsplats

Vid köp
av valfri
byxa,
Förmedlar
och värderar

jord- och skogsfastigheter
får Du

20%070-295
rabatt
73 03
på överdelar

PROFFS(även
PÅ HUNDVÅRD!
katter)

HUNDTRIMMET

i NORET DALA-JÄRNA
Tidsbokning 070-508 52 82
Helena Dufbäck Dipl Hundfrisör med 14 års erfarenhet

SOMMAR-REA!

Fantisera, bli inspirerad
hos.........
t ex tröja,
skjorta, blus,

top, mm.

- 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)

Gäller månaden ut,
Dala-Järna Tfn 0281 21188
t o m 31 mars

SOMMARFYNDA!
Ryggåsstugan

Järna Frisör

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

10:00 - 18:00

Mail: vansbrobladet@telia.com
eller Telefon: 0281 - 719 88 Senast
Lördag:

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

www.dala-jarna.se

Ditt serviceorgan i Dala-Järna.

0281-210 05

10:00 - 14:00

Allt i bröd
Tårtor, Smörgåstårtor
mm

SVANBERGS BRÖD

DALA JÄRNA TEL. 0281 20111

Myrbacka 83, Dala-Järna (mittemot Hemköp)

Tel. 072-908 82 29

Tidsbokning och Drop-In!

Boka även på:

Måndag Klockan 12.00

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

ÖPPETTIDER:

Tisdag-söndag 11-22

Sommarlunch 11-14

070-261 66 93

ryggasstugan.com

Mitt varma
TACK
Vår käre
Medarbetare och Vän

Bengt Ivars
har lämnat oss
i ljust minne bevarad
Vi minns Dig med glädje
och tacksamhet
Dina arbetskamrater på
Munters Bygg AB

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

Olle Strid
vid hans bortgång och
begravning.
INGER
Johan med familj

Vår älkskade
Eljas Göran”Met Jocke” Gustafsson
* 9 okt 1946
Har stilla somnat in
Björbo den 19 juni 2020
KARIN
Istället för blommor
tänk gärna på
Hasse
&
Piga
Avsked sker enskilt
Jan Åkerströms Fond
Pga rådande pandemi Sandra & Sofie
Bg 885-0315
Den 10 juli
073-9767768 Annica G.
m.fam. och barnbarn

till er alla som på olika
sätt hedrat minnet av
min kära hustru

Anna Lisa Rossäng
vid hennes bortgång
med hälsningar
och kondoleanser
Tryggve

Vår kära Vän

Anette Fleming
* 21 juli 1964
har idag lämnat oss
Nås den 14 juni 2020
Vänner och Katter
Som en ström vår tid förrinner
Som en dröm vårt liv försvinner
Men på denna vansklighet
följer själens evighet

Begravningsbyrån
Brandser
Tel: 0281-140 36

– besvaras dygnet runt

till Er alla som på olika sätt
hedrat vår älskade

Järnvägsgatan 52
786 31 Vansbro

Östen Lissjanis

www.brandser.se

vid hans bortgång
och begravning.

0281-20990

PERSONLIG ASSISTENT
Lå 20/21

Gå in på hemsidan och ansök nu!
0280-143 00
#malungsfolkhögskola
www.malungsfolkhogskola.se

Enligt Anettes önskan
sker ingen begravningsakt.
Askan kommer att sättas ner
i minneslunden i Nås.
www.brandser.se

Orkla Foods söker Livsmedelsarbetare
till vårt serviceteam (nattarbete)

INGRID
Martin med familj

Ni når oss dygnet runt på tel

Ny yrkesutbildning!

Utbildningen
är till för dig
som vill jobba
som personlig
assistent, hos
enskild brukare
eller inom
gruppboenden.

Dala-Järna

info@dalkullornas.se
www.dalkullornas.se

Nu söker vi dig som vill vara med och arbeta i vårt serviceteam som jobbar med
rengöring och förberedelser av produktionsstart. Tjänsterna är tidsbegränsade
med start 200802 och i första hand fram till och med 201231. Du kan läsa mer
om rollerna på arbetsförmedlingens hemsida. Har du frågor så kontakta Maud
Berglund på telefon 076-534 56 17 eller maud.berglund@orklafoods.se

Välkommen med din ansökan

BLomsterflickan har ordet!
Ett fång rosor till alla trevliga
ungdomar som firade skolavslutning vid
älven vid tjejstarten fredagen den 12/6 och
som lämnade badplatsen så fin efter Er.
My och Lisbeth som tog ett kvällsdopp den kvällen
och även tog ett förmiddagsdopp dagen därpå

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

Betel

Tfn 0281-100 35
Ons: Kyckling Fajita.
Smörstekt kummelfilé med gurkmajonäs och kokt potatis.
Tor: Hemlagad kålpudding med gräddsås, lingonsylt och kokt potatis.
Angusburgare med bacon, ost och
Luftvärmepumpar
klassiska tillbehör.
AC-anläggningar
Fre: Grillad entrecoté med rödvinsås
samt bea och stekt potatis eller
pommes.
Ungsbakad laxfilé med vitvinsås
och kokt potatis
Mån: Fläskfilégryta med ris.
Smörstekt rödspättafilé med
remouladsås och kokt potatis.
Tis: Lasagne med fransk tomatsallad.
Flygande Jakob med ris.

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

070-330 35 28

Så slipper du fluglarver i sopkärlet!
rma
m
So
!
tips

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

Sommartid lägger flugor gärna sina ägg i fuktigt matavfall.
Är det varmt ute, dröjer det inte länge innan äggen blir till
krälande larver. Larverna är helt ofarliga, men upplevs av
många som mycket otrevliga. Som fastighetsägare ansvarar
du själv för skötseln av dina avfallskärl och det finns en hel
del du kan göra för att slippa få larver i dem.
• Håll matavfallet och påsen torra - låt blött
matavfall rinna av i diskhon och varva matavfallet med
använt hushållpapper

DIN ELINSTALLATÖR I VANSBRO

SOMMARTIDER I BUTIKEN
Vecka 28-34
Tisdag-fredag ÖPPET kl.10-18. Måndagar stängt
Lunch kl.13-14

Vi önskar alla en trevlig sommar!
Välkomna till vår butik på Järnvägsgatan 44, Vansbro! 0281-10111
Vår erfarna personal hjälper dig med marknadens
Vardagar Lunch
bästa produkter inom vitvaror, hem-el och belysning

10-18

13-14

• Rulla ihop påsen noga - en ordentligt stängd påse
hindrar flugorna från att ta sig in och lägga ägg bland
matresterna
• Tvätta kärlen - gärna efter varje tömning, en blandning
av vatten och ättika fungerar bra
• Placera kärlen i skugga - flugorna trivs bäst i värme

För fler tips och råd besök dalavattenavfall.se/sommartips

020–200 210

dalavattenavfall.se

En bättre miljö idag
och för kommande generationer.

Vi söker en VITVARU-/SERVICETEKNIKER
Vi söker en VITVARU-/SERVICETEKNIKER
Åkerströms El, elon i Björbo söker omgående en servicekvinna/man för
utkörning och installation av vitvaror.
Tjänsten är på heltid. Körkort är ett krav. Elbehörighet är meriterande men ej
ett krav.
Välkommen att höra av dej till oss med frågor, för mer information eller med
din ansökan.
Rekrytering sker snarast!
Åkerströms El
Stationsv. 1, 786 97 BJÖRBO
Tel 0241-79 32 70 bjorbo@elon.se

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

0281 - 103 33
Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00 - 14.00
Tor: Sjömansgryta och potatis.
Broccolisoppa, pannkaka, sylt och
grädde.
Fre: Grekiska biffar med tomatsås och ris.
Strömmingslåda, dill, grädde och
potatis

BROGRILLEN

GRILLKÖK & PIZZERIA
Tfn. 0281-713 54

DAGENS LUNCH
FÖR AVHÄMTNING

80:-

inkl sallad, bröd, smör, 33cl läsk

Mån: STÄNGT.
Tis: Potatisbullar med bacon.
Rödspätta, remouladsås och potatis.
Ons: Isterband med stuvad potatis.
Köttfärsgryta med vitkål, dijonsenap
och potatis.
Saltviksvägen 1, 786 33 Vansbro

Öppettider:

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

Husmanskost - Buffé

2 meter

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15
Öppet Alla dagar 11.00-21.00.
Lunchbuffé Tisdag-Fredag 11.00-14.00

Håll avstånd – så får fler vara friska
och njuta av sommaren
Det finns mycket fint att se i Dalarna, kom ihåg att hålla avstånd från andra
besökare när ni får lära er allt om världsarv, kurbitsar och dalahästar.
Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen av covid-19!

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

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

0281-109 55
Tor: Raggmunk med stekt fläsk.
Fiskfilé med citronsås och
kokt potatis.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt potatis el. pommes.
			
Mån: Sjömansbiff med saltgurka och
potatis.
Fiskgratäng med kokt potatis.
Tis: Panerad fisk, kall dillsås och
kokt potatis.
Köttfärsbiff med potatismos,
pepparsås och lingon.
Ons: Slottstek, gele och kokt potatis.
Fiskgratäng med kokt potatis.

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

Hemmadirekt.se
Möbelbutik i Nås

Dags för nya utemöbler?

Kampanj 5695:-

Konstrotting Soffgrupp
Grå eller svart
konstrotting

Från 245:Parasoll

3m 795:- 2m 495
1,8m 245:-(standardparasoll)

Paviljong

Med tak, sidoväggar och myggnät
3X3 m 5795:- 3x4 m 6995:-

2995:-

Hammock

-tak och dynor tillkommer

Nyhet! 12.995:Lounge
Soffgrupp

Kampanj 8495:Matgrupp
Konstrotting

Öppettider: Månd-torsd 10-18, fred 10-16, lörd 10-14. Tfn 0281-307 77

BARNS RÄTTIGHETER
STÄNGER INTE NER

Sommartider

Öppet Månd-Tisd-Onsdag kl.9-17(vecka 28-31)

ommar!
s
g
i
l
v
e
r
T

GÅ IN PÅ
VARLDENSBARN.SE

Tfn 0281 20689, 070 691 83 80
FOTO: JESPER ANHEDE
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