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

Murning
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
installerar dem är certifierade
låt
6 år på hela värmepumpen.
specialister.
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ge
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Allt inom tunnplåt, huvar,
Ett skydd du dessutom kan
10 års garanti
ochbeslag, taksäkerhet och
förlänga
upp till på
14 kompressorn
år med vår
Plusförsäkring.
6 år på hela värmepumpen.
takavvattning
EttVi
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till 14
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vår
Så att du
älska
annat.
Plusförsäkring.
www.ivt.se
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Vi älskar värmepumpar.
Så att du kan
älska annat.
års garanti

R
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Vatten, avlopp och värme
Specialitet: Bergoch
www.ivt.se
ytjordvärmepumpar
och badrumsrenovering

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

Sant och inte sant
En historia som tydligen är helt
sann.
Det var på den tiden när motorsågen var helt ny i skogsbruket.
Förmannen var ute i skogen och
skulle visa och lära ut hur nu detta nya vidunder skulle hanteras.
Albert stod vid en hyggligt stor
tall och skulle försöka fälla den,
förmannen såg då att Albert
sågade rakt in i en stor stenbumling. Det där går nog inte så bra
sa förmannen.
Det är lugnt sa Albert, det var
bara längst ut på spetsen av
svärdet som stenen nuddade.
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Vi utbildar inom:

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Söndag 10 januari

Kl 11.00 Gudstjänst i Nås kyrka, Torbjörn Axelson.
Max 8 personer exkl personal.
Ring pastorsexpedition tel 0281-204 58 och anmäl
om du vill komma.
Tel tid måndag – fredag mellan kl 09.00 – 12.00.
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Biktstolen
En berusad man kommer in i en katolsk
kyrka. Han går in i biktstolen och sätter
sig utan att säga nåt.
För att få mannen att tala hostar prästen. När detta inte lyckas knackar han i
väggen några gånger.
Mannen tar då till orda:
- Det hjälper inte att knacka, toapappret
är slut härinne också..

Våra kyrkor är öppna för möjlighet till stillhet och
enskild andakt:
Måndag – fredag kl. 09.00 – 16.00 och söndag kl.
10.00 – 12.00 i kyrkorna där det inte firas gudstjänst.
Om du vill få kontakt med någon för att prata eller
vill ha ett besök utomhus,
ring till någon av oss:
Kyrkoherde Båt Lena Ekman, tel. 0281-757 01
Komminister Eva Cronsioe, tel. 0281-757 05
Komminister Torbjörn Axelson, tel. 0281-757 06
Diakoniassistent Annacari Jons, tel. 0281-757 11
Diakoniassistent Monica Bjurström, tel. 0281-757 15

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

BETONG & B

Telefontid mellan kl 09.00 – 12.00, måndag – fredag.
Pastorsexpedition tel 0281-204 58
Kyrkogårdsexpedition tel 0281-200 91

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

Tfn. 0281 20968

Kontakta Madde Tfn. 073-150 18 18

www.muntersbygg.se

070-672 07 63
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anders.strandberg@muntersbygg.se

Kallelse
Medlemmarna i Hummelforsens vägsamfällighet.
Kallas till årsmöte för verksamhetsåren 2019 och 2020
torsdagen den 21 januari 2021

kl. 17.30 i Rågsvedens bystuga

För digitalt deltagande via Teams, anmäl på mail till:
jorgen.steffansson@storaenso.com
Ärenden enl. stadgarna
Uttaxering

www.hja.se

070-67

BARNS RÄTTIGHETER
STÄNGER INTE NER
GÅ IN PÅ
VARLDENSBARN.SE
FOTO: JESPER ANHEDE

0281-719 88

annons@vansbrobladet.se

Järnvägsgatan 35, 78

FÖR MYCKET MAT I HELGEN
Kom i form med oss
Else-Britt och Thorsten Limnell
Oberoende Herbalifemedlem
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Nu sågar vi
även gran

BYGG-TEKNIK

0281-717 33

Anlita oss när du behöver hjälp med:
• Visitkort
• Kuvert med eller utan fönster i olika storlekar
• Broschyrer
• Banderoller
• Roll-ups
• Inbjudningskort
• Affischer
• Fotoutskrifter i alla storlekar
Och mycket mera!

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord
VECKANS RADANNONSER

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

Välkommen du också till ett nära och pålitligt tryckeri!

– Försäljning
– Installation
– Service av

Vbtryckeri.se • info@vbtryckeri.se • 0281-719 88
Järnvägsgatan 35, 786 31 Vansbro

TORNEMALMS
BILREKOND
070-656 03 96
Allt
inom
bilvård

NYHET
NYHET

Tel. 0281-130 90

Vi utför jobb inom:
Plåt, Tak, Problemträd,
byggnadsarbeten och övrigt.

076-277 41 15, teroj.se

område!
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Annonsera i Vansbrobladet
och fåi Vansbrobl
Annonsera

fiskarheden.se

TE-BYGG & PLÅT AB

Transporte
Säljes: Yamaha 4-takt skoter, RS
Grävtjänste
Vector L-TX 2013. 600mil
NYHE
NYHET
i kanonskick 50 000:- p.o.k.
Grus
& Matjo
0281-717
33 4-takt skoter, Phazer
Yamaha
FX
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SÖRSJÖN

www.dackteam.se

hushåll och
företag/vecka.
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Kallelse

070-632 32 65

Grus & bergkross mm

Snöröjning och halkbekämpning.

Rör • Bygg
Murning

Tel. 070-678 73 87

Medlemmarna i Gruckåbergets vägsamfällighet.
Kallas till årsmöte för verksamhetsåren 2019 och 2020
torsdagen den 21 januari 2021

kl. 19.00 i Rågsvedens bystuga

För digitalt deltagande via Teams, anmäl på mail till:
jorgen.steffansson@storaenso.com
Ärenden enl. stadgarna
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Utgivningsområdet
för Vansbrobladet och
Malungsbladet är markerat
med ljusgrön platta.

Utgivningsområdet
för Vansbrobladet och
Malungsbladet är markerat
med ljusgrön platta.
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GÄVUNDA

ÄPPELBO
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VANSBRO

FREDRIKSBERG

Utgivningsområdet
för Vansbrobladet och
Malungsbladet är markerat
med ljusgrön platta.

0281-719 88 | annons@vansbrobladet.se

GÄVUNDA

MALUNG

VANSBRO
FREDRIKSBERG

ÄPPELBO
FREDRIKSBERG

NÅS

0280-120 00 | tidningen@malungsbladet.se

FREDRIKSBERG
Utgivningsområdet
för Vansbrobladet och
Malungsbladet är markerat
0280-120 00 | tidningen@malungsbladet.se
med ljusgrön platta.
0281-719 88 | annons@vansbrobladet.se

0281-719 88 | annons@vansbrobladet.se

0280-120 00 | tidningen@malungsbladet.se

0281-719 88 | annons@vansbrobladet.se

0280-12

Vår kära Maka och Mamma

Vår käre

Inga-Lisa
Hermansson

Bertil Ilbäck

* 15 november 1935
har idag stilla insomnat
Vansbro
20 december 2020

* 15 oktober 1924
har efter ett långt liv
lämnat oss
i stor sorg och saknad
Falun
13 december 2020
Bengt, Lennart
med familjer
Släkt och vänner

BERNT
Mattias och Therese
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Vi ses!
Avskedet sker i kretsen av
de närmaste. Tänk gärna på
Sepsis fonden: Bg. 900-5265
Dalkullornas Begravningsbyrå

Vi alla som känt Dig
och vet hur Du var
önskar så att Du bland
oss fanns kvar
Men nu när Du gått dit
vi alla ska gå
med glädje vi minns allt
det ﬁna ändå

Hans Bång
* 11 februari 1956
har idag lämnat oss
i sorg och saknad
Äppelbo den 18 december 2020
Barn
Barnbarn
Syskon
Släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Äppelbo kyrka
fredagen den 8 januari
i kretsen av de närmaste.
Tänd gärna ett ljus för Hans på
www.brandser.se

vid hennes bortgång.
Ett särskilt tack till Hemtjänsten
i Dala-Järna och Palliativa
teamet för fantastisk hjälp
och omvårdnad.
SIW
Stig och Ann-Marie

Henry Eriksson
vid hans bortgång och
begravning, för blommor och
gåvor till olika minnesfonder.
Ett särskilt tack till personalen
på Söderåsen avd. gul 1.

KARI
Mona, Roger, Björn-Krister
med familjer

EXPEDITIONSTID
Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00

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

Vi finns här när ni behöver oss...
www.dalkullornas.se

Ruth Högberg

Vansbrobladet/Järna-Nytt

Tänk gärna på valfri fond.
Se minnessidor.fonus.se

0281-20990

till Er alla som hedrat
minnet av vår käre

Vila i frid

Begravningen äger rum i
Stora Skogskapellet, Falun
fredag 15 januari kl.10.00.

Ni når oss dygnet runt på

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

Vår käre Pappa

Välkommen till
Begravningsbyrån Brandser
Förlusten av en nära anhörig hör till de svåraste
stunderna i livet. Med erfarenhet och omtanke
hjälper vi Er med allt som berör begravningen.
Tel: 0281-140 36 – besvaras dygnet runt.
Begravningsbyrån Brandser
Järnvägsgatan 52, 786 31 Vansbro
www.brandser.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)

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

Folketshusvägen 1, Vansbro • 0281-103 63
Öppet Mån-Tors11-22, Fre-Lör11-23 Sön11-22

0281-109 55

Mån: Fläskfilé med champinjonsås
		och stekt potatis.
Stekt fläsk med dillmajonässås
och kokt potatis.
Tis: Raggmunk med stekt fläsk och
lingonsylt.
Strömming med dillsmör
och potatismos.
Ons:		Ugnsgrillad kycklingfilé med
		currysås och ris.
		Falukorv med stekt ägg, rödbe
		tor och stekt potatis.
Tor: Pannbiff med gräddsås, lingon
sylt och stekt potatis.
Rödspätta med kokt potatis och
remouladsås.
Fre:		Fläsknoisette med rödvinsås
		och pommes.
		Chili con carne med ris.

Mån: Viltskavsgryta med gele och
pressad potatis.
Fiskgratäng med kokt potatis.
Tis: Stekt fläsk med löksås och kokt
potatis.
Pasta med kycklingsås.
Ons: Panerad fisk med remouladsås
och kokt potatis.
Pulled beef med coleslaw och
bbq-sås.
Tor: Raggmunk med stekt fläsk.
Lasagne.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt potatis el. pommes.
Strömming med dillsmör, lingon
och potatismos.

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

BROGRILLEN

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

GRILLKÖK & PIZZERIA

Sågvägen 1
Tfn 0281-71354

Dagens lunch för
avhämtning 80:-

Öppet Alla dagar 11.00-21.00.
OBS! Måndagar stängt
Dagens Tisdag-Fredag 11.00-14.00

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

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

