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Mixa,
sylta &
safta

Onsdag 8 juli 2020

390 kr/st
Ord.pris 590 kr

ELECTROLUX ESB2350

ELECTROLUX ESTM3400

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

Gouda
Eldorado
Fetthalt 28%
Ca 0,5-2,2kg

Blomkål
Sverige
Klass 1
Tortillachips
Garant
Flera sorter
200g

39,95kr
/kg

10:-/kg

15:-för 2/st
BONUSKUND

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

Riven ost
Garant
Flera sorter
Sill
Garant
Flera sorter
220g
Toalettpapper
Lambi
12-pack
250g

10:-/st

5:-/st

BONUSKUND

10:-/st
BONUSKUND

Kvarg

45:-/st

BONUSKUND

Lindahls
Flera sorter
150g
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/

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

Rör • Bygg
Murning

Tel. 070-678 73 87

Allt Nätfiske förbjudet!
i Gensen
Järna Fiskevårdsområde.

Vi stänger för
semester
vecka: 29-31

Ha en trevlig sommar!

Siljansfors Skogsmuseum
Öppet kl 9-17, dagligen 13 juni-30 augusti

REDOVISNINGSBYRÅN FÖR
DIG MED ENSKILD FIRMA

Utflyktsmål med friluftsmuseum,
utställningar och skogsstigar.
Guidningar tisdagar 30 juni-28 juli kl.14-16.

495 kr per mån

Lunch och fika i vår servering kan
avnjutas ute eller inne.

Vi hjälper Dig med bokföringen
Du fokuserar på Ditt företag!

Vid E45, 53 km från Vansbro mot Mora

www.egnafirman.se

www.skogsmuseum.se Tfn. 0250-203 31

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vecka 28-31
varierande öppettider

Truck
Travers
Ring gärna före Tfn 070-650 09 76
Fallskydd
Grävmaskin
Hjullastare
Liftutbildning
Fordonsmonterad kran
Föralla
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Rutå(dag)läger

Floda Frisörstuga

Livsmedelsproducent – se hit!
Kommunen kommer under hösten att göra en upphandling
av livsmedel till sina verksamheter. Det sker i ett samarbete där
Vansbro kommun, Mora kommun, Orsa kommun, Älvdalens
kommun och Malung-Sälens kommun ingår.
Är du livsmedelsproducent och är intresserad av att delta i upphandlingen? Vill du vara med i en tidig dialog där vi har öppen
diskussion om vad ni kan och vad som är möjligt idag?
Vi presenterar upphandlingsprocessen och ni kan ställa frågor
och komma med synpunkter.

Klipp ur o spar

23 & 25 juli
& 25 juli
Rutå(dag)lägerkl239-20
kl 9-20

För alla pojkar & flickor 9-15 år
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lisbet.stenback@gmail.com eller 0281-10687
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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

9 september klockan 9.00 – 11.00 med möjlighet till enskilda
frågor klockan 11.00 – 12.00
Deltagande sker antingen fysiskt på plats i Mora (lokal meddelas
per mail efter anmälan) eller via länk. Maila din anmälan med
namn på deltagare och kontaktuppgifter till upphandling@
mora.se
Har du frågor? Kontakta upphandlare Tobias Eriksson
tobias.eriksson@vansbro.se

Buskröjning & Vägslåtter

Tillsammans skapar vi
framtidens äldreomsorg!

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

Styrgruppen för framtidens äldreomsorg, tillsatta av kommunstyrelsen i Vansbro kommun, vill rikta ett stort tack till föreningar och organisationer som inkommit med synpunkter på den
äldreplan som just nu tas fram.

MATTSSON´s FISKE
Vi utbildar inom:

Välkommen till

Synpunkterna bidrar till en bredare syn vid de slutsatser som
görs. Beslut om planen förväntas kunna tas på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2020.

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

På grund av pandemin, som medfört en rad begränsningar,
har medborgardialoger tyvärr inte kunnat genomföras.
Vår målsättning är att, i samband med revideringar av planen,
genomföra medborgardialoger samt återigen ge föreningar
och organisationer möjlighet att komma med synpunkter.

BETONG & B

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

Matjord

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

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

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

Hyr ut ditt boende under
Vansbrosimningen 2021
I samarbete med Nordic Travel erbjuder vi nu privatpersoner
möjligheten att hyra ut sitt boende direkt i våra kanaler.
En lägenhet, stuga, husvagn eller ett rum? Allt är av intresse och
allt kan hyras ut och ge ett välbehövligt tillskott i semesterkassan.
Samtidigt hjälper du till att göra Vansbrosimningen till den folkfest
det ska vara.
Läs mer på vansbrosimningen.se/hyr-ut-ditt-boende
Scanna QR-koden för att komma direkt till sidan.
Anmälan till 2021 års evenemang öppnar den 1 oktober så kom ihåg att
registrera ditt boende i tid så att det finns bokningsbart direkt när vi öppnar!

Äppelbo vid Tempo
Onsdag 8/7 kl.16-16.30
Onsdag 15/7 kl.16-16.30

Nås vid Tempo

Fredag 10/7 kl.16-16.30
Tisdag 14/7 kl. 16-16.30

!
NYHET
Hallonlådor
1,6 kg

Vansbro vid Flottaren
Onsdag 8/7 kl.17-17.30
Måndag 13/7 kl.12-12.30
Onsdag 15/7 kl.17-17.30

Säljes i

15-liters lådor
Ring eller smsa gärna
för din beställning

ppen
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l
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o
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mma
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Björbo vid Tempo
Torsdag 9/7 kl.16-16.30
Söndag 12/7 kl. 14-14.30

Dala-Järna vid Hemköp
Fredag 10/7 kl.17-17.30
Tisdag 14/7 kl.17-17.30

Peter 076-212 15 88

rtronsylt

n hjo
Nu! äve

Tänk på avståndet. Ta hand om varandra.

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

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)
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fyllda
med
byggmaterial
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byggmaterial
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för ert
ert projekt
projekt
Vi levererar!

Vi levererar!
Vi levererar!

Fraktfritt med kranbil vid köp över 7.500:- Övrigt 595:-/leverans

Vi levererar!

Fraktfritt med kranbil vid köp över 9500:-

Fraktfritt med kranbil vid köp över 7.500:- Övrigt 595:-/leverans
inom
Vansbro,
enhetsfrakt
Fraktfritt
med kranbil
vid köp över
7.500:- Övrigt995:595:-/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

www.hja.se
TORNEMALMS
BILREKOND
070-656 03 96

Allt
nterrabatt
inom

bilvård

Medicinsk fotvård

n till oss för en fri offert
kyl.

20XX

Monika Munters

7 000 kr

på Strandvägen
utvalda
4
värmepumpar.*

Se dig omkring i Äppelbo kyrka tillsammans med
Eva Cronsioe - när du vill på församlingens hemsida:
svenskakyrkan.se/jarna-nas-appelbo eller på vår
Facebooksida: VECKANS RADANNONSER ”Järna med
Nås och Äppelbo församling”

Söndag 12 juli

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.

m. 31 mars 2016.
r mer information.

”Tankar till tröst”

Kl 11.00 Gudstjänst på nya kyrkogården i Järna,
Båt Lena.
Kl 14.00 Gudstjänst på kyrkogården i Äppelbo,
Båt Lena.
Tag gärna med egen stol till våra gudstjänster.

Välkommen till gudstjänst!

Dala-Järna

tel. 070- 56 36 178

BYGG-TEKNIK

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

Min enda bror

Lars Conny
Gustafsson
* 4 oktober 1953
har slutat köra
Nås den 27 juni 2020
ROLF
Övrig släkt och vänner

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

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

Liss Gunborg
Johansson

Inga-Lise
och
Erik Lissjanis

vid hennes bortgång och
begravning. Ett särskilt tack till
personalen på Söderåsen Röd 2
för god vård och omsorg.
Arne, Bengt, Margareta
med familjer

vid deras bortgång och
begravning, för telefonsamtal,
blommor och gåvor
till olika minnesfonder.
Nanne, Per, Lisbeth
med familjer

Var jag går i skogar
berg och dalar
Följer mig en vän,
jag hör hans röst
Han osynlig är
men till mig talar,
talar stundom varning
stundom tröst
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Nås kyrka
fredag den 17 juli kl.13
i kretsen av de närmaste.
www.dalkullornas.se

Norets byaloppis!
18-19 juli kl.11 - 17

Vill du vara med och sälja?
Kontakta Simon på: 0760-24 13 95. Bordsavgift: 100kr/fastighet.

0281-717 33

DJIK-Skidsektion stödlotteri

Dragning
Dragning

Juni		
1:a nr 103
2:a nr 67
3:e nr 163
4:e nr 123

Juli
1:a nr 33
2:a nr 87
3:e nr 12
4:e nr 26

Taborförsamlingen
Sö 12/7 11.00
Ti 14/7 18.00
19.00

Välkommen!
Transporter
Grävtjänster

Kapellgatan 5
Vansbro

Gudstjänst, Birgitta Stenback med team.
Bibelstudium och bön i Rutån.
Lägerplanering.

Begravningsbyrån
Brandser
Tel: 0281-140 36

– besvaras dygnet runt

Järnvägsgatan 52
786 31 Vansbro
www.brandser.se

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
svenskakyrkan.se/act

Foto: Jesper Wahlström / Ikon

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord

Vi finns här när ni behöver oss...
Ni når oss dygnet runt på

0281-20990
www.dalkullornas.se

Vi har ALLT du behöver till
stugan och fritidshuset

Stort sortiment av sol, 12V och gasol.

T.e.x. solcellspaket, 12V-belysning, armaturer
och vattenpumpar.

Gasolspisar och kylskåp,
kompressorkylboxar,
installationsmaterial
och mycket mer!
Vi har öppet hela sommaren!
Mån-Fre 9-18
Lördag 10-14

LOPPIS

Barn & Damkläder,
möbler och inredning,
Barnleksaker

Årsmöte

Torsdag 16 juni kl.15.00
vid Fårhuscaféet.
Välkomna!

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

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

Söndag 12 juli kl. 10-15
Ilbäcken 103, Skyltat från Skålövägen
”Ta det du vill, betala vad du vill”
Betalning via Swish
Välkomna!

Semesterstängt
Vecka 29-30
Ha en trevlig sommar!

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

Järnaslöjd

SOMMARKAMPANJEN

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

0281 - 103 33
Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00 - 14.00
Tor: Raggmunk med stekt fläsk och
lingonsylt.
Potatis och purjolöksoppa med
kladdkaka och grädde.
Fre: Kassler med ananas, ost, bechamelsås
och potatis.
Fiskgratäng och potatis.
Mån: På grund av Corona har vi stängt på
måndagar tillsvidare.
Tis: Torsk med äggsås och potatis.
Kycklinggryta med ris.
Ons: Bruna bönor med stekt fläsk.
Het räkpasta.
Saltviksvägen 1, 786 33 Vansbro

Öppettider:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

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.

0281-109 55
Tor: Raggmunk med stekt fläsk.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt potatis el. pommes.
		
Mån: Mattias färsbiffar med gräddsås,
lingon och potatis.
Fiskgratäng.
Tis: Pasta med kycklingsås.
Stekt fläsk med löksås och
potatis.
Ons: Panerad fisk med remouladsås
och potatis.
Gulaschgryta med stekt potatis
och nybakat pitabröd.

Ring 0281-71354!

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

G

Tel. 0281-206 98

nällspiken har ordet!

Ris till den hängde i kofångaren
på min bil över hängbron i Kvarnåker!
Max 2 ton och 30 skylt betyder en bil i
taget och max 30km/h över den smala
gamla träbron.
Ta det lugnt!

Jag tycker att Järna kyrka ska skärpa sig när
det gäller skötsel utav gravar som de ska ta hand om.
Otroligt nu ska det bara vara sandjord på gravarna, sen
strör på lite trädgårdsjord så att det se ut som det är ny jord
påfyllt. Betalar kyrkoskatt så då kan man väl önska sig att det blir
rätt gjort. Men om det är så att kyrkan har dåligt ställt så
kan väl nån köra dit ett lass jord utblandat
med gödsel. Skärp er!!!

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

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

Tor:

Grönpepparbiff med gräddsås,
lingonsylt och potatismos.
Kyckling Tikka Masala med ris.
Fre: Grillad entrecoté med mild pepparsås o stekt potatis el. pommes.
Grillad laxfilé med skagenröra och
kokt potatis.
Mån: Hemlagad schnitzel med rödvinsås,
bea och stekt potatis el. pommes.
Smörstekt kummelfilé med kallsås
och kokt potatis.
Tis: Stekt fläsk med löksås och kokt
potatis.
Hemlagad burgare med bacon, ost
och klassiska tillbehör.
Ons: Hemlagade köttbullar med gräddsås, lingonsylt och potatismos.
Smörstekt rödspättafilé med
remouladsås och kokt potatis.

Vi har öppet
hela sommaren!
Måndag-fredag 9-18 (inget annat)
Lördag 10-14

Trevlig Sommar!
önskar Sten med personal

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

