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Onsdag 26 augusti 2020

TILL SALU

Naturgödslad potatis
Dagtid t.o.m kl.18
E Wik Lantbruk & Entreprenad AB
Tfn. 0281-140 73, 070-547 26 62

VI HJÄLPER
PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG
•
•
•
•

Covid-19 Antikroppstest
TBE Vaccination
Läkarintyg för bl.a körkort
Arbetsmiljö- och hälsoundersökningar

Adleva i Leksand: Majorshagen 4
Adleva i Mora: Moragatan 20A
Adleva i Vansbro: Bromansväg 8

Adleva i Vansbro: Bromansväg 8

BokaAdleva
på: boka@adleva.se
0247-13585 (vxl)
i Leksand: Majorshagen
4
www.adleva.se

• Covid 19 Antikroppstest
• TBE Vaccination
• Läkarintyg för bl.a körkort
• Arbetsmiljö- och hälsoundersökningar

Adleva i Mora: Moragatan 20A
Boka på: boka@adleva.se 0247-13585 (vxl)
www.adleva.se

Allt
inom
bilvård

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Söndag 30 augusti

Kl 11.00 Gudstjänst på nya kyrkogården i 		
Järna, Båt Lena.
Kl 14.00 Gudstjänst på kyrkogården i Nås,
Båt Lena.

(bakom fd Arbetsförmedlingen, ingång på baksidan)

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

Tisdag 1 september

ÖPPET TORSDAGAR 10.00-18.00 (lunch 12.00-13-00)

Kl 19.00 Veckomässa i Järna kyrka,
Torbjörn Axelson

För tidsbokning ring 072-083 80 25 (tisdag och torsdag)
eller boka tid via 1177.se

Tag gärna med egen stol till
gudstjänsterna utomhus.

Barnmorska
finns tillgänglig udda veckor fr o m vecka 37
från Vansbrobladet
AB
Kurator och sjuksköterska finns på plats varje torsdag

BETONG & BYGGARBE

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

Välkommen till våra gudstjänster

Järnvägsgatan 35, 786 31, Vansbro

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

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord

070-656 03 96

Bokning: 076-188 93 41, bella@lokstalletgym.se
Magasinsvägen 1 786 33 Vansbro. I anslutn. med

Vi finns nu på Järnvägsgatan 27

0281-717 33

TORNEMALMS
BILREKOND

			
Personlig Träning & Massage
50 min Massage 550:-, 30 min Massage 400:20% Nykunds-Rabatt under hela september månad

Ungdomsmottagningen
har flyttat till ny lokal!

nnons@vansbrobladet.se

TOPPFORM EFTER SOMMAREN?
Vi har lösningen för Dig
Else-Britt och Thorsten Limnell
Oberoende Herbalifemedlem
Tel. 0708-689867

Taborförsamlingen
Sö 30/8 11.00
			
Ti 1/9 18.00

Välkommen!

Kapellgatan 5
Vansbro

Gudstjänst Birgitta Stenback
efteråt församlingsmöte.
Bibelstudium och bön.

DJIK löser in
FRITIDSCHECKAR

DJIK välkomnar barn och deras familjer att lösa in
kommunens fritidscheckar. Värdet av inlösta checkar
tillgodoräknas vid betalning av kommande års
medlems- och aktivitetsavgifter i föreningen.
Checkar tas emot på kansliet vid
IP i Dala-Järna fram
till 31 oktober.
Mer info - 0281-204 09

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!

070-672 07 63

0281- 200 50 • info@samu.se

www.samu.se

		

TERRÄNGSERIE DALA-JÄRNA
Pga Corona så ordnar DJIK alternativ
terrängserie i år: Gå-Lunka-Löp med
individuella starter.

Vansbro simhall och gym öppnar för säsongen
Öppettiderna nedan är preliminära, tiderna kan komma ändras.
Gymmet är redan öppet och simhallen öppnar 28 augusti.
Måndagar: Gym 12.00-20.00 Simhall 13.00-20.00 (motionssim 18.30-20.00)
Tisdagar: Gym 06.00-08.00 (börjar v.36) 12.00-20.00 Simhall 06.00-08.00, 13.00-20.00
(motionssim 18.30-20.00)
Onsdagar: Gym 06.00-08.00 (börjar v.36) och 12.00-20.00 Simhall 06.00-08.00, 13.00-20.00
Torsdagar: Gym 07.00-16.00 (endast kortinnehavare och avtalsfriskvård)
Simhall stängt
Fredagar: Gym 09.00-12.00 (pensionärstid) och 12.00-20.00 (allmänheten) Simhall 09.00-12.00
(pensionärstid) och 12.00-20.00 (allmänheten)
Lördagar: Gym 07.00-17.00 Simhall 07.00-17.00
Söndagar: Stängt
Mellan klockan 13.00-16.00 brukar det vanligtvis vara mindre antal besökare i både gym och
simhall, kom gärna om möjligt då.
För att hålla rekommenderade avstånd på två meter har vi ett begränsat antal platser (max 50
personer samtidigt) i gym, simhall. I gruppträningsrummet kan vi ta emot max tio personer och
vid gruppträning i simhallen max 15 personer.
I foajén finns markeringar för kösystem och i omklädningsrum har vi stängt av skåp för att skapa
avstånd. I gymmet finns desinfektionsmedel så att alla kan sprita händer samt torka av den
utrustning man har använt. Kunder som enbart ska besöka gymmet rekommenderas att komma
ombytta och duscha hemma.
Mer information om verksamheten samt hur vi arbetar för att följa aktuella smittskyddsrekommendationer finns på vår hemsida: www.vansbro.se
Välkommen!

Vi håller öppet vid Skidstugan i Grötholn
under 4 onsdagar med första start
onsdag 2 sept mellan 17.00 och 18.30
Startkort erhålles på plats. Utlottning av priser.
VÄLKOMNA!

DJIK-skidor

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

Thaivagnen står vid Kroons torg i Vansbro
fredagen den 28/8 kl.12.00-20.00
Tfn 073-803 97 07		
Varmt välkomna!

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

VÄGSAMMANTRÄDE

Gräsbergets vägsamfällighet Nås håller årsmöte.
Torsdag 3 september kl.18.00 vid bygdegården Nås
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Välkomna! Styrelsen

Stängt för inventering

www.hja.se
VECKANS RADANNONSER

Fredag 28/8 & lördag 29/8.
Välkommen åter på måndag.
Köpes: Barnmatstol, sittvagn
(sulky). Tel 073-076 14 85

Vansbro kommun erbjuder stöd på olika sätt till dig som vårdar/hjälper en anhörig.
Kontakta anhörigsamordnare Laila Eriksson via e-post laila.eriksson@vansbro.se eller
telefon 0281-751 48. Du hittar mer information om anhörigstöd på vansbro.se

Öppet Vardagar 7.30-17.00

Rullskidskytte SM
28-30 augusti 2020
Tyvärr ingen publik pga. Covid 19

facebook.com/vansbrokommun •

Tel. 070-678 73 87

Kanjanas Thaimat

Anhörigstödet igång igen

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

Rör • Bygg
Murning

vansbrokommun • vansbro.se

Men på fredag eftermiddag sänds tävlingen i SVT.
Vänligen respektera detta! / DJIK Skidskytte

Köpes: Brödspade för bakning av
tunnbröd i vedeldad ugn.

Tel 070-552 47 16

Efterlyses: Plastbåt (Höga rodd)
3,10, saknas sen 3 år(ca) Flatåns
inlopp i Gensen.

Tel 076-945 32 18

Sverigeeliten till Snöån

Välkommen till
Begravningsbyrån Brandser

Vår älskade Pappa
Svärfar, Farfar och Bror

Förlusten av en nära anhörig hör till de svåraste
stunderna i livet. Med erfarenhet och omtanke
hjälper vi Er med allt som berör begravningen.

Bertil Brandt
* 25 oktober 1943
har efter en tids sjukdom stilla
lämnat oss i sorg och saknad
Äppelbo
den 14 augusti 2020

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

Bengt och Angelie
Erik
Björn och Åsa
med familj
Alf och Ingunn
med familj

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

0281-20990

På bilden Leo Kristiansson som
laddar inför helgens tävlingar,
han tävlar i klass 14/15 år i både
sprint och distansloppen.

Övrig släkt och vänner

www.dalkullornas.se

Så stilla kom döden
den kom som en vän
Den tog Dig i handen
Och förde Dig hem

Under åren 2018-2019 startade projektet med upprustning av skidskyttestadion vid Snöån i Dala-Järna. Detta möjliggjordes med stöd och ekonomisk
hjälp ifrån Vansbro kommun, Dalarnas idrottsförbund och allmänna Arvsfonden,
och naturligtvis en massa idéellt arbete från DJIK,s duktiga medlemmar.
Nu är alla rullskidbanor nyasfalterade, fallmålen är nya och hela stadion i ett
utmärkt skick.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Äppelbo kyrka
torsdagen den 27 augusti
i kretsen av de närmaste.
www.brandser.se

Till kommande fredag-söndag arrangeras SM i rullskidskytte, tyvärr utan publik,
vilket är oerhört tråkigt tycker Björns Janne i arrangörs-staben.
Alla de största stjärnorna i skidskytte kommer att vara på plats, tyvärr lyckades Stina Nilsson göra en vurpa med skadad armbåge, så hon kan inte deltaga
denna gång.
Totalt kommer ca 400 starter med ca 200 deltagare att ske under helgen, det
är både damer och herrar med klass 14/15 år upp till seniorklasserna, alla med
SM-status.
Under söndagen arrangeras även en längd-tävling för seniorerna.
För att klara detta behövs ca 70 funktionärer från DJIK.
En utmaning är att hitta boende till alla deltagare, men det har även det gått
bra med lite hjälp ifrån Malung.

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

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,

Ifrån DJIK-skidskytte startar 7st tävlande, som enl. Janne alla har stora chanser till SM-medaljer.

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.

Arrangörerna uppmanar alla intresserade att slå på SVT under fredagseftermiddagen, vilka sänder från Snöån.
Och som sagt undvik att besöka arenan med tillhörande skidbanor.

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.

Text o Bild NG

Järnvägsgatan
35, 78631 Vansbro
Vansbrobladet/Järna-Nytt

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)

Restaurangsidan

REKO-ring Vansbro, ett bra initiativ!

affärer görs upp i förväg; det får endast
förekomma utlämning av beställda varor,
alltså sker ingen försäljning på plats.
- Vid utlämningstillfället står alla producenter uppställda, som konsument söker
du upp dem du bokat varor av, får dessa
och betalar.
- Du åker hem och njuter av de fantastiska råvaror/produkter du inhandlat.

Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

Tor: Stekt fläsk med löksås och
kokt potatis.
Flygande Jakob med ris.
Fre: Grillad fläskfilé med pepparsås
och stekt potatis eller pommes.
Rödspättafilé med remouladsås &
kokt potatis.
Mån: Hemlagad schnitzel med bea och
stekt potatis eller pommes.
Kummelfilé med kall sås & kokt
potatis.
Tis: Kålpudding med grä’ddsås, lingonsylt och kokt potatis.
Stekt fisk med remouladsås &
kokt potatis.
Ons: Köttfärslimpa med champinjonsås,
lingonsylt, saltgurka och potatismos.
Rödspättafilé med remouladsås och
kokt potatis.

0281 - 103 33
Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00 - 14.00
Tor: Kycklingklubba, currysås och ris.
Redd grönsakssoppa, pannkaka, sylt
och grädde.
Fre: Helstekt fläskfilé, champinjonsås och
klyftpotatis.
Potatisbullar, bacon och lingonsylt.
Mån: Stängt.
Tis: Fisk i ugn med kaviar och potatis.
Stuvade makaroner med falukorv.
Ons: Broccoligratäng med rökt skinka, ost
-och tomat.
Chili con carne med ris.
Saltviksvägen 1, 786 33 Vansbro

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

Husmanskost - Buffé

0281-109 55
Tor: Raggmunk med stekt fläsk.
Grekisk moussaka med tzatziki.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt potatis el. pommes.
Högrevsburgare med picklad
rödlök, bea och pommes.
Mån: Korv stroganoff med rökt
paprika och ris.
Fiskgratäng med kokt potatis.
Tis: Fläsk med löksås och kokt
potatis.
Pasta med kycklingsås och
gorgonzola.
Ons: Nötstek, gräddsås, gele och
kokt potatis.
Panerad fisk, remouladsås, citron
och potatis.

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

BROGRILLEN

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

GRILLKÖK & PIZZERIA

Öppet Alla dagar 11.00-21.00.
Lunchbuffé Tisdag-Fredag 11.00-14.00

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

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

Sågvägen 1
Tfn 0281-71354

Dagens lunch för
avhämtning 80:-

BLomsterflickan har ordet!
En stor varm kram samt tack
till Sylvia Hermansson.
Du är helt fantastisk.
Orkidémottagaren.

Tack! Den som har satt upp
hundbajs-latriner nere vid kyrkan i Dala-Järna.
Önskar att det sätts upp fler på byn och att hussar och mattar hittar på dem, med sina påsar.
Margot Holst och IronMan.

REKO står för Rekordelig Konsumtion och
är ett sätt att handla och sälja lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder.
Idén kommer från finska Österbotten där
REKO-ringar började bildas 2013. Grästorp var först ut med konceptet i Sverige,
år 2016. I dagsläget finns över kring 200
rekoringar runt om i landet.
Rekoringens fördelar är att du enkelt hittar lokal mat med känt ursprung, som är
i säsong. Då försäljningen sker direkt från
producent till konsument har du också
möjlighet att träffa den som producerat
din mat och ställa frågor. Fördelen för
producenterna är att det inte föreligger
några krav på att hen skall leverera en
viss kvantitet eller under ett helt år; producenten kan välja att vara med vid varje
utlämning eller bara ibland. Rekoringarna
resulterar också i ett minskat matsvinn
eftersom alla varor är beställda i förväg.
Hur handlar du reko?
- Ansök på Facebook om att få gå med i
gruppen REKO-ring Vansbro.
- Cirka 1 vecka innan varje försäljning/
utlämningstillfälle annonserar producenterna ut sina varor i inlägg, med pris och
information om hur betalningen går till.
- Du beställer genom att kommentera
inlägget och producenten bekräftar din
beställning genom att gilla/svara. Alla

Vår första utlämning på REKO-Ring Vansbro skedde tisdagen den 25/8 kl 17.3018.00 på parkeringen bakom OKQ8.
I dagsläget är vi runt 600 medlemmar,
men dagligen tillkommer det nya förfrågningar från personer som uppmärksammat att vi startat upp med REKO i Vansbro. Vi arbetar på att få en bra bredd på
producenter; vi ser gärna att det finns allt
från ägg, kött, mejeriprodukter till potatis/grönsaker, bröd och sylt.
Ändamålet med vår Rekoring är att ge
den erkänsla alla duktiga mathantverkare/djurhållare runt om i landet förtjänar;
samtidigt får vi konsumenter tillgång till
bra närproducerad mat. Tvivelsutan utgör
också mötet med glada och uppskattande
konsumenter en bra lön för deras möda.
Så vi hoppas och vill att våra utlämningar
skall utgöra en riktigt trevlig träffpunkt
för oss med det gemensamma intresset:
bra mat med känt ursprung.
Jag vill också understryka att det är upp
till oss konsumenter hur Rekoringens
framtid ter sig; ju fler vi är som konsumerar de varor som läggs ut till försäljning,
desto fler producenter kommer finna det
intressant att komma till våra utlämningar. Och fler producenter genererar i ett
ännu rikare utbud av riktigt REKO mat för
oss kunder. Så ta vara på chansen och
gynna vår lokala matproduktion!

Text Anna Sjögren

V

ad ska man hitta på i dessa
pandemitider?
I normala fall brukar vi trycka 16
och ibland både 20 och 24 sidigt
Vansbroblad den här tiden på året,
nu får vi vara jättenöjda om det blir
12 sidor.
Den här veckan blev det inte ens det,
därför fyller vi ut med några klipp ur
Året Runt.
Utgivningsdag var 15 mars 1961,
priset var 80 öre (oms. inberäknad)
Vi tackar för alla gamla tidningar
som ni vänliga läsare förser oss med,
alltid lika kul att läsa både annonser
och annat.
När man läser annonsen om DKW
förstår man att åren har dragit iväg
en del, en del har det nog hänt åtminstone när det gäller bilar.
Vi tar också tacksamt emot förslag på
reportage, har ni något intressant att
visa eller berätta så tveka inte att höra

Skönhet och välbefinnande för både kropp och själ
Susannes Fot & Kroppsterapi

Önskar er en skön barfotasommar/höst!

Medicinsk Fotvård-Kinesiologi
Kraniosakralterapi-Bemer
Psykopraktik-Presentkort
Näring från Friway-Thorne
SupremeNutrition

Välkomna till Blå Huset

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

Info och tidsbokning 070-324 84 53

Ring o
boka tidch!

Magnesium/
kalcium

99:-/st

Ord pris 136:-

GOLDWELL

1 för 149:-

Ord. 189-209Kr

2 för 249:Ord. 378-418:-

Klassisk massage
Triggerpunktsbehandling
Andullationsmassage

Lymfmassage
Hot stone massage
Koppning

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

Välkommen till Bettys skafferi
Räksmörgåsar
Smörgåstårtor

endast beställning

Köp valfri stylingprodukt från OSIS+
1 för 159:- ord. 209:2 för 209:- ord.418:-

ÖPPET
Fredagar 12-17
Närsjövägen 27, Nås
070-306 70 24

