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Dammsugare för alla smaker!
SKAFTDAMMSUGARE
ELECTROLUX

DAMMSUGARE
ELECTROLUX
PD91-4DB

Passa på att FYNDA
på Sommar-Rean!

PQ91-40GG

2 490 kr

TAG

Ord.pris 2 990 kr

REAPLAGG
FÖR

1 990 kr

Ord.pris 2 790 kr

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

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

Färsk laxfilé
Hel baguette
Falkenberg
Dafgård
10-/st
Hel sida, Norge 99:-/kg 400g
Ca 1,5kg
Nygräddad i butik
Max 2 köp/hushåll
Svensk kycklingfilé
Färskpotatis
Kronfågel
EKO
Sverige, färsk
Sverige
Ca 925g
89:-/kg
Klass 1, 900g
Max 3 köp/hushåll

Kryddkorvar
Garant
Flera sorter
Kylda
240-300g

10-/st

From V.33 så kommer vi ändra öppettiderna (07-08) gällande måndag/onsdag/fredag till
enbart onsdagar (07-08) då efterfrågan varit i princip obefintlig den senaste tiden. Vi fortsätter
som vanligt med handlingarna (Beställningar måndag-tisdag för hämtning onsdag-torsdag).
			
Ha en fantastisk vecka önskar vi från Hemköp Dala-Järna.

20:-st

BONUSKUND

10:-/st

Dessertost

Castello
Creamy white/
Creamy blue 150g
Max 3 köp/hushåll

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

skogens
alla värden
www.hja.se
TORNEMALMS
BILREKOND

Möjligheterna med skogen är många
för dig som skogsägare. Ekonomisk
vinning, en plats för fritid och rekreation eller som en viktig råvara för ett
hållbart samhälle. Att verkligen ta vara
på skogens alla värden innebär att
sköta den väl och välja rätt åtgärder
vid rätt tid. Vi hjälper dig att ta fram
den bästaMöjligheterna
åtgärdsplanen
din skog.
medför
skogen
är

Ta vara på
skogens
alla värden

Söndag 9 augusti

Kl 11.00 Gudstjänst på nya kyrkogården i Järna,
Robert van Aarem.
Kl 14.00 Gudstjänst på nya kyrkogården i Äppelbo,
Robert van Aarem.

många för dig som skogsägare.
Ekonomisk vinning, en plats
för fritid och rekreation eller
som en viktig råvara för ett
hållbart samhälle. Att verkligen
ta vara på skogens alla värden
innebär att sköta den väl och
välja rätt åtgärder vid rätt tid. Vi
hjälper dig att ta fram den bästa
åtgärdsplanen för din skog.

070-656 03 96
Allt
inom
bilvård

från Vansbrobladet AB

Vi utbildar inom:

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Tag gärna med egen stol till
gudstjänsterna som är ute.
Kontakta virkesköparen

och återkom med eventuella ändringar till oss senast Måndag kl. 09.00.
annonskorrekturen som Godkänd och den senaste versionen kommer att
070-632
65 utgivningsdag.
brobladet / Järna-Nytt
på32
angiven

Kontakta virkesköparen
i ditt område.
i ditt område.
www.billerudkorsnas.se/skog
www.billerudkorsnas.se/skog

Grus & bergkross mm

Vi hjälper dig som skogsägare att ta fram
Snöröjning och halkbekämpning.
Vi hjälper
dig som skogsägare att ta fram den bästa åtgärdsplanen för din skog.
nnons@vansbrobladet.se
Järnvägsgatan
35, 786
31,
Vansbro
Vi hjälper
dig som
skogsägare
att ta fram
den bästa åtgärdsplanen
för din skog.
den bästa
åtgärdsplanen
för din skog.

Vi hjälper dig som skogsägare att ta fram den bästa åtgärdsplanen för din skog.

Jonas Lindblom
Södra Hälsingland,
Ockelbo
070 312 03 74
Jonas
Lindblom
jonas.lindblom@
Södra
Hälsingland,
billerudkorsnas.com

0281-717 33

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord

Anders Lundberg
Oskar Nilsson
Pär Wälås
Södra Hälsingland
Norra
Södra Hälsingland
Köpdistriktschef
Hälsingland
0278 271 77
070 312 23 63
070 312 03 62
070 665 84 95
Oskar Nilsson
anders.lundberg@
oskar.nilsson@ Pär Wälås
par.walas@
billerudkorsnas.com
Norra billerudkorsnas.com
billerudkorsnas.com
Södra Hälsingland

Stefan Nilsson
Södra Hälsingland
0278 271 76
070 640 71 76
Stefan
Nilsson
stefan.nilsson@
billerudkorsnas.com
Södra
Hälsingland

Köpdistriktschef
Hälsingland
0278 271 77
0278 271 76
070 312 23 63
62
070 665 84 95
070 640 71 76
Anders Lundberg 070 312 03Oskar
Nilsson
Pär Wälås
anders.lundberg@
oskar.nilsson@
par.walas@
stefan.nilsson@
Södra Hälsingland
Södra Hälsingland
billerudkorsnas.com
billerudkorsnas.comNorra billerudkorsnas.com
billerudkorsnas.com

Jenny Landström
Ockelbo
Köpdistriktschef
070 312 03 74
070 312 23 63
Malung/Vansbro
jonas.lindblom@
anders.lundberg@
070-308
35
06
billerudkorsnas.com
billerudkorsnas.com
jenny.landstrom@
billerudkorsnas.com

Olle Gunnarsson
Hälsingland
070 312 03 62
Västerdalarna
oskar.nilsson@
070-268
33 01
billerudkorsnas.com
olle.gunnarsson@
billerudkorsnas.com

Stefan Nilsson
Södra Hälsingland
Sören
Nygårds
0278 271 77
0278 271 76
070 665Västerdalarna
84 95
070 640 71 76
par.walas@
stefan.nilsson@
070-268 33 billerudkorsnas.com
10
billerudkorsnas.com

soren.nygards@
billerudkorsnas.com

Korrektur från Vansbrobladet AB.
Granska och återkom med godkännande/Ändringar via:

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

Kontakta oss för mer info!

Vinterrabatt
0281- 200 50 • info@samu.se
Välkommen till våra gudstjänster
Regeringen har sänkt ROT-avdraget.
Men bara lugn. Vi kompenserar dig med
7 000 kr i rabatt, så att du kan njuta av
alla fördelar en ny IVT-värmepump ger.
Till exempel mer och billigare varmvatten.

www.samu.se

Utför vecko- och storstädning,
fönsterputs och liknande.
* Gäller t.o.m. 31 mars 2016.
Mångårig erfarenhet inom städ.
Se ivt.se för mer information.
Äppelbobor och markägare kan fiska kräftor under ett dygn,
Privatpersoner o företag, Välkomna!
14 augusti kl 17.00 - 15 augusti kl 17.00. Villkor för att få
7 000 kr
på utvalda
fiska är ett årskort i Äppelbo FVOF som berättigar till 8 burar
värmepumpar.*
vilka ska vara väl märkta med namn på ägaren. Vi får fiska
Tfn 070-568 74 76
kräftor som överstiger ett minimimått på 9 cm. Vi vill att ni
rapportera fångsten via sms till Bo Enström 070 5858627 alt.
BYGG-TEKNIK
Lars Johansson 070 3580096.
2020
0280 - 131
I MALUNG AB Tel. 0280-131
Allt vatten i Äppelbo FVOF är tillåtna för fiske.
På Tempo i Äppelbo kan du köpa årskort/fiskekort.
– Försäljning

Kräftfiske i Äppelbo
Jonas Lindblom
Södra Hälsingland,
Ockelbo
070 312 03 74
Anders Lundberg
jonas.lindblom@
billerudkorsnas.com
Södra Hälsingland

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Välkommen till oss för en fri offert
och sparkalkyl.

20XX

Sindy,s Städ

Styrelsen för Äppelbo Fiskevårdsområdesförening (FVOF)

– Installation
– Service av

Mail: vansbrobladet@telia.com eller Telefon: 0281 - 719 88 Senast Måndag Klockan 12.00

Nås. Järna, Vansbro, Äppelbo

Rör • Bygg
Murning

Tel. 070-678 73 87Transporter

EXTRA ÅRSMÖTE

Söndagen den 16 augusti
Grävtjänster kl.18.00 vid Skålö bystuga
Grus & Matjord

Matjord

0281-717 33
Sållad matjord säljes.
Transport ordnas.
Roland 070-529 90 06

Välkomna!

Välkommen till Medlemsmöte
Tisdag 11 augusti 2020 kl 18.00
Järna Hembygdsgård Dala-Järna

Kapellgatan 5
Taborförsamlingen
Järna Hembygdsgård Dala-Järna
Vansbro

Sö 9/8 11.00
Ti 11/8 18.00

Välkommen!

Gudstjänst Bo Henriksson.
Bibelstudium och bön.

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

IH

anders.strandberg@muntersbygg.se

Nu
är
det
dags
för
slamtömning!
Nu
är
det
dags
för
slamtömning!
Nu är det dags för slamtömning!
Under v.35 - v.36
Under
v.11
v.12
Kommer
vi att tömma
dessa
områden:
Under
v.11
--v.12
Med reservation
fördessa
förändring
Kommer
vi att tömma
områden:
Kommer vi att tömma dessa områden:

BACKA
BACKA

Vansbro: Sågen, Brindsjön
Nås: Håvberget, Kölaråsen, Närsen

Efter utförd tömning gör vi en rödfärgmarkering bredvid er brunn.
På uppdrag av
På uppdrag av
020-200 210
020-200 210

BLIVIT STÖRRE I SOMMAR
Vi har lösningen för dig
Else-Britt och Thorsten Limnell
Oberoende Herbalifemedlem
Tel. 0708-689867

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

dalavattenavfall.se
dalavattenavfall.se

VÄLKOMNA till årets
Fyrklövern
SURSTRÖMMINGSFEST
Vansbro
med underhållning.
Tisd. 20 aug. kl.13.00 vid Kämpudden i Dala-Järna
Anmälan senast fredag 14 aug till:
Britt-Marie Wiklund Tel. 070 368 62 53

Tänk på att hålla avstånd!!

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer!!
Så först till kvarn....

VECKANS RADANNONSER

Stort Tack! Och Guds välsignelse

till alla som var med, alla som hjälpt till och
alla som givit gåvor till Rutådaglägret 2020

Upphittat: Båt upphittad, återfås
mot beskrivning, Kagge.

Tel 070-606 61 67

Grevens Bil
Ekonomoen
Bobe plastindustri
Vansbro Elektriska
Olséns Järnhandel
Kox in
Cykel o sport
W-dyk
Hulåns bygg

Handelsgruppen Bygg & Järn driver Bygg-, järn- och färghandel
inom BOLIST kedjan med egna butiker i Idre, Sälen, Malung, Vansbro, Leksand, Hällefors, Ekshärad och Sunne. Vi är privatägt företag
som omsätter ca 200 miljoner och vi är ca 60 medarbetare. Huvudkontoret för enheterna ligger i Malung, där VD och gemensamma
resurser för administration, ekonomi och IT finns.

TILL VANSBRO SÖKER VI NU EN

BUTIKSCHEF
Som butikschef ansvarar man, förutom den dagliga driften,
även för att långsiktigt driva och utveckla verksamheten mot
gemensamma mål. En viktig förutsättning är att man har
ett väl utvecklat sinne för affärsmässighet, där kundbemötande och service är centrala egenskaper.
Du som söker tjänsten förutsätts ha relevant erfarenhet
från bygg och/eller handel, har förmåga att hålla många bollar
i luften samtidigt och behöver ha en god administrativ förmåga
och är van att arbeta strukturerat och effektivt. Som person är du
ansvarstagande, noggrann och utåtriktad och har lätt att samarbeta med andra i ett glatt och trevligt klimat. Vi lägger stor vikt
på dina personliga egenskaper och ledarskapsförmåga.
Tjänsten omfattar heltid på dagtid och kommer efter provanställning att övergå till tillsvidareanställning.
Ansökan senast 2020-08-17, tillträde 1 september eller
efter överenskommelse. Konfidentiell ansökan garanteras.
För ytterligare information om tjänsten kontakta:
VD Urban Gillerås, tel. 010-471 95 01 eller
ägare/vice VD Per-Erik Andersson 010-471 91 10.

Nå ut med dina

Budskap

Hos oss når du ut
till ca

5000

st
Hushåll & företag

i Vansbro kommun
med omnejd
Kontakta oss
för att få ett
kostnadsfritt
PRISFÖRSLAG

Välkommen med din ansökan med meritförteckning,
referenser och löneanspråk samt personligt brev och
CV via mail till: per-erik.andersson@svedentra.se

Tel. 0281-130 90
www.dackteam.se

Hus/gård köpes
inom Vansbro kommun
Ring 070-384 70 80
Peter

2 meter

Håll avstånd – så får fler vara friska
och njuta av sommaren
Njut gärna av glassar och bakverk på våra fina caféer i Dalarna,
men välj en sittplats en bit bort från andra gäster.
Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen av covid-19!

HR-chef
Vi söker dig som vill arbeta med organisationsutveckling,
kompetensförsörjningsfrågor och ta arbetet med vårt
arbetsgivarvarumärke ett steg vidare.
Hos oss arbetar du både strategiskt och verksamhetsnära
tillsammans med våra chefer och medarbetare i deras vardag.
Läs mer om tjänsten på
lundinbostrom.se/lediga-tjanster och ansök!
Dala Vatten och Avfall AB:s uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår i våra fyra
kommuner samt förse invånarna med dricksvatten och avloppsvattenrening.
Vårt huvudkontor ligger i Leksand.

Finnmarkens Hembygdsförening/Kroktorp
kallar till möte för medlemmar.
Diskussion om Krokmyran.
Den 20 augusti kl.18.00 vid Hembygdsgården i kroktorp.
Frågor, kontakta Matilda Olsson Tfn. 073-848 40 42

Exkursion till Vålbergets fäbod i Floda
Söndagen den 9 augusti kl. 9.30. Ligger 10 km söder om Floda kyrka.
Färdledare: Bengt Ehnström som berättar om fäbodarnas stora betydelse.
Där hittar vi många arter av växter och djur som nu är försvunna på andra
platser. Vi gör exkursionen i tillsammans med Gagnefs Naturskyddsförening.
Vi från Vansbro-hållet möts utanför kyrkogårdsmuren i Nås kl. 8.30 för gemensam avfärd.
Karta utdelas. Medtag matsäck och lämpliga kläder.
Info: Pelle Florell 070-329 23 83.
Naturskyddsförening i Vansbro

Äppelbo vid Tempo
Onsdag 5/8 kl.16-16.30
Onsdag 12/8 kl.16-16.30

Nås vid Tempo

OBS! endast tisdagar
Tisdag 11/8 kl. 16-16.30

!

NYHET

Hallonlådor &
Blåbärslådor 1,6 kg

Vansbro vid Flottaren
Onsdag 5/8 kl.17-17.30
Måndag 10/8 kl.12-12.30
Onsdag 12/8 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 6/8 kl.16-16.30
Söndag 9/8 kl. 14-14.30

Dala-Järna vid Hemköp
OBS! endast tisdagar
Tisdag 11/8 kl.17-17.30

rtronsylt

n hjo
Nu! äve
Tänk på avståndet. Ta hand om varandra.

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

BROGRILLEN

GRILLKÖK & PIZZERIA
Tfn. 0281-713 54
Tor: Husets burgare med bacon, ost och
klassiska tillbehör.
Stekt fisk med kall sås och
kokt potatis.
Fre: Fläskfilé med rödvinsås samt beasås
och stekt potatis eller pommes.
Rödtungafilé med remouladsås &
kokt potatis.
Mån: Fläsknoisette med cognacsås och
stekt potatis eller pommes.
Stekt fisk, kall sås & kokt potatis.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Rödspättafilé, remouladsås &
kokt potatis.
Ons: Oxhjärpar med gräddsås, lingonsylt
och potatismos.
Stekt fisk med kall sås och
kokt potatis.

DAGENS LUNCH
FÖR AVHÄMTNING

80:-

inkl sallad, bröd, smör, 33cl läsk

Pga Coronaviruset
ordnar vi hemkörning
av hela vår meny.

Ring 0281-71354!

0281-109 55
Tor: Raggmunk med stekt fläsk.
Lasagne.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt potatis el. pommes.
Strömming med dillsmör, lingon
och potatismos.
		
Mån: Korvstroganoff, rökt paprika
och ris.
Fiskgratäng.
Tis: Fläsk med löksås.
Pasta med kycklingsås.
Ons: Biff stroganoff med ris.
Sesampanerad fiskfilé med
remouladsås, citron och potatis.

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

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

Tor: Grönsakssoppa, blåbärspaj och
vaniljsås.
Raggmunk, stekt fläsk & lingonsylt.
Fre: Fläskkarré med gräddsås och potatis.
Panerad fisk, dillmajonäs och potatis.
Mån: Stängt.
Tis: Stekt falukorv med senapsås och
potatis.
Fiskgratäng med räkor och potatis.
Ons: Kålpudding med gräddsås och potatis.
Kycklingpasta.
Saltviksvägen 1, 786 33 Vansbro

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

Onsdag 8/8 1945 - Lördag 8/8 2020 = 75 år
All ev uppvaktning undanbedes. Bortrest
Ove Aronsson

VI LEVER
ALLA UNDER
SAMMA
HIMMEL

Foto: Jesper Wahlström / Ikon

Tel. 0281-206 98

0281 - 103 33
Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00 - 14.00

BETONG & B

Ge en gåva till HJÄLP TILL LIV Pg. 900 11 57

Vi har samma rättigheter

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

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

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

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

Varje dag dör
PRIS
fem svenskar
1. Malungsbladet Svartvit
- kr
Varje dag dör
SUGEN
PÅ TENNIS ?
av diabetes.
fem svenskar
Inkluderar införande på www.familjesidan.se och Begravningsbyråns hemsida
av diabetes.
Nu är tennisbanan på DJIK:s IP
TIDNING

INFÖRANDE

iordningsställd för spel,
nytt grusunderlag och nya linjer.

40:- / timme för DJIK-medlem och 50:- för övriga.

1.

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

Hjälp oss hitta botemedlet!

Elinor Stolpe

Publiceringsdatum ej angivet

Ett särskilt tack till
personalen på Bergheden
för god vård och omsorg.

Hjälp oss hitta botemedlet!

Betalning med swish.

Välkomna! DJIK:s styrelse

Ammi, Agneta, Per
med familjer

www.diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

www.diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

G

Vi finns här när ni behöver oss...

Begravningsbyrån
Brandser

nällspiken har ordet!

Ni når oss dygnet runt på

0281-20990
www.dalkullornas.se

Tel: 0281-140 36

– besvaras dygnet runt

En riktig rissmäll till den/ de
som kör cross eller cyklar
på vandringsleden på myren
Nolåkersflötta.
Berit Hellmin.

Järnvägsgatan 52
786 31 Vansbro
www.brandser.se

Jag har passerat Eldforsen några
Personnummer
gånger i sommar, tänkte försöka rasta
UNDERSKRIFT
vid rastplatsen vid informationstavlan, men Jag godkänner härmed innehåll, pris och publicering av tillkännagivandet, samt intygar att ev.
det gick inte. Den är avstängd från båda håll, samtycken har erhållits från personerna utanför dödsbodelägarkretsen för behandling av deras
av nån anledning. Det kan ju inte vara vägverket,personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och lagstiftning.
för den är avstängd med en massa bråte, som träbockar,
hållare för sopsäckar, bildäck och från ena hållet sågTÄND
det
ETT LJUS
ut som ett liggande kyl och frysskåp m.m. Det här ärVår
ju hemsida står öppen för alla besök oavsett var man befinner sig och oavsett vilken tid det är på
obegripligt, har det slagit runt för nån privatperson,dygnet. Det är platsen där man kan hålla minnet levande av en anhörig eller vän som avlidit.
Gå till Begravningsbyråns hemsida och leta upp dödsannonser och minnesrum, välj Logga in.
eller vad är det frågan om?
Ange din mejladress som användarnamn och skriv in Nyckeln här under som lösenord för att bli
Fy skäms, tycker en rastlös bilist.
administratör för Bror Högbergs minnesrum.
Nyckel för ditt minnesrum: TxSyrcWg

BLomsterflickan har ordet!
Tack till de små barnen som
uppmuntrade mig vid min spelning
utanför Konsum i Vansbro i lördags.
Ove Aronsson

En Ros till de som medverkat till
att dessa fantastiska vandrings och
cykel-leder tillkommit i kommunen.
Berit Hellmin.

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
Annonsprislista 2020 E-post:
annons@vansbrobladet.se
Hemsida:
Modulhöjder
Priser
www.vansbrobladet.se
Eftertryck av text och foto förbjudes. För insänt, ej beställt material,
Utkommer varje helgfri onsdag med en upplaga på ca 5000st exemplar
i Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna, Nås och Björbo samt utlämningsställen
i Fredriksberg och Dala-Floda. Alla priser är exkl. moms.
Postens gruppförsändelser.
Ansvarig utgivare: Nils Gudmunds.
30mm
/modul
ansvaras ej.X1
Tidningens
ansvar för fel1-spalt
är begränsat 240:till högst
1,5-spalt
360:- /modul
X2 63,3mm
annonskostnaden.
2-spalt
480:- /modul
X3 96,6mm
För skada p.g.a
uteblivet eller felaktigt
införande ansvaras
ej.
X4 129,9mm
X5 163,2mm
X6 196,5mm
X7 230mm

3-spalt
Liten halvsida
Stor halvsida
Helsida

720:- /modul
1930:2570:4500:-

(51mm bredd)

OBS! Annonsmaterial senast

(78,2mm bredd) ENDAST FÖR SPECIALSIDOR

FREDAGAR KL. 12.00

(105,5mm bredd)
(160mm bredd)

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

Bygg och Plåt
Jimmy Gustafsson
070-618 43 29
jimmy.bpr@telia.com

vansbro ab
Industrigatan 24
780 50 Vansbro

Tfn 0281-59
595950,
Tel 0281-59
50 bpr@telia.com

Rör
Bengan Andersson
070-618 43 27
bengt.bpr@telia.com

B

Vi tar ansvar för våra
värmepumpar, även ygg
Om-, till- och nybyggnad
efter
att vikommer
såltdirekt
dem.
Våra
värmepumpar
till fasta priser
Vi tar ansvar för våra
värmepumpar, även
efter att vi sålt dem.

från fabriken i Tranås och vi som
installerar
dem är certifierade
Våra värmepumpar
kommer direkt
specialister.
Därför
vågaroch
vi ge
från fabriken
i Tranås
vi dig
som
10 års garanti på kompressorn och
låt
installerar dem är certifierade
6 år på hela värmepumpen.
Allt inom tunnplåt, huvar,
specialister.
Därför vågar
Ett
skydd du dessutom
kan vi ge dig beslag, taksäkerhet och
10 års garanti
och
förlänga
upp till på
14 kompressorn
år med vår
takavvattning
Plusförsäkring.
6 år på hela värmepumpen.
EttVi
skydd
du dessutom
kan
älskar
värmepumpar.
förlänga
uppkan
till 14
år med
vår
Så att du
älska
annat.
ör
Plusförsäkring.
www.ivt.se
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Vi älskar värmepumpar.
Så att du kan
älska annat.
års garanti

Vatten, avlopp och värme
Specialitet: Berg- och
www.ivt.se
ytjordvärmepumpar
och badrumsrenovering

Underhåll och skötsel av fastigheter för företag och privatpersoner
Avtalsbyggare till Dalarnas försäkringsbolag
Utnyttja ROTAVDRAGET

