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Tfn. 010-471 95 70

Jag vill meddela att jag
nu slutar med min
verksamhet inom grus
och snö.
Vill i och med detta tacka
er alla kunder och leverantörer för förtroendet
för den tid som varit.
Bengt Brandt

TE-BYGG & PLÅT AB
Vi utför jobb inom:
Plåt, Tak, Problemträd,
byggnadsarbeten och övrigt.

Affärslokal uthyres

SKIDKUL på snö

på Norra Allégatan 23
från och med 1/4-21.
Kontakta:
För barn från 5 år (födda 2016) och äldre
Vinterrabatt
Eva-lena 076-2420387 eller
Start: torsdag 28 januari kl.18-19Regeringen har sänkt ROT-avdraget.
Men bara lugn. Vi kompenserar
dig med
Susanne
076-5030012.
Vi kommer att köra 5 gånger
7 000 kr i rabatt, så att du kan njuta av
(Anpassade efter FHI:s rekomendationer)

alla fördelar en ny IVT-värmepump ger.
Till exempel mer och billigare varmvatten.

Plats: Snöå skidstadion

Välkommen till oss för en fri offert
och sparkalkyl.
* Gäller t.o.m. 31 mars 2016.
Se ivt.se för mer information.

Välkomna DJIK Skidor

Marcus Hebert, 0280-59 30 01, 070-225 36 97
marcus.hebert@fiskarheden.se

076-277 41 15, teroj.se

Rör • Bygg
7 000 kr
Murning
på utvalda
värmepumpar.*

Hej skogsägare
Jag förstärker virkesköpargänget i Transtrand, Lima och Borlänge.
Kontakta mig om du har frågor om din skog.

20XX

Tel. 070-678 73 87

10 februari öppnar vi!
Service, reparation, diagnos,
däck, släpvagnar och bilplåt
Innehar F-skatt

JL BIL & DÄCK

Skålö 537 • 073-822 21 64 • Leif Nilsson

BYGG-TEKNIK

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

Stor kakel/klinkerutställning

Ett familjeägt företag i Dalarna med sågverk och skogstjänster under samma tak. Fiskarheden grundades 1923
och har 140 anställda. Läs mer om våra högteknologiska lösningar och skogsexperter på fiskarheden.se.

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!

0281- 200 50 • info@samu.se

www.samu.se

Fyrklövern
Vansbro

Vandring i Vansbro med Guidning
av Alf-Arne Edlund.
söndag 31 januari Kl 14,00
Samling vid Stationshuset

20% rabatt

BETONG & B
med

på hela sortimentet

cegebyggochmark@gmail.com Tel.070-678 73 87

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

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

Ta på er varma kläder.
Använd gärna Visir el. Munskydd

www.hja.se
VECKANS RADANNONSER

Anm. senast Fredag 29 januari till:

Anita Wrange Tel. 073 801 93 20

070-67

Dragning av Lotteriet klart !
Vinnarna är underrättade !!

Tel. 0281-130 90

OBS! Årsmötet i Februari är uppskjutet!
p.g.a. Corona
Nytt datum meddelas senare!

www.dackteam.se

Säljes: Yamaha 4-takt skoter, RS
Vector L-TX 2013. 600mil
i kanonskick 50 000:- p.o.k.
Yamaha 4-takt skoter, Phazer FX
2008 bra skick, 370 mil
32000:- p.o.k.

Tfn 070-538 76 10
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Som fastighetsägare är du ansvarig för att påsarna är
lösa och kärlen går att tömma när vi hämtar ditt avfall. Kontrollera dem därför när du ställer ut dem för
tömning och ta loss eventuella påsar som sitter fast.
Bästa sättet att undvika fastfrysning är att hålla
matavfallspåsen så torr som möjligt:
• Blanda matavfallet med använt hushållspapper
• Låt blött matavfall rinna av innan det läggs i påsen
• Förvara påsen luftigt, använd en ventilerad hållare
(ventilerad hållare finns att hämta på ÅVC)

• Ställ ut påsen för att frysa till innan du lägger den i
kärlet
Om det ändå är påsar kvar i kärlet efter sophämtning:
Peta loss påsarna och låt dem ligga kvar till nästa gång
sopbilen kommer.

0247 - 44 100

dalavattenavfall.se/vintertips

En bättre miljö idag och
för kommande generationer.

Holmens ved o entrp.
Tfn. 073-800 41 11
Innehar F-skatt

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Från och med 31 januari publicerar vi andakter
varje söndag, tills vidare, på facebook:
Järna med Nås och Äppelbo församling och
hemsida:
www.svenskakyrkan.se/jarna-nas-appelbo
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.

TORNEMALMS
BILREKOND

Annonskorrektur från Vansbrobladet AB

Om du vill få kontakt med någon för att prata eller
Granska
förslaget och återkom med
eventuella
ändringar till oss
vill ha ett besök utomhus, ring till någon
av oss:
070-656
03 96
I annat 01
fall anses annonskorrekturen
Kyrkoherde Båt Lena Ekman, tel. 0281-757
Allt som Godkänd och den sen
publiceras
Komminister Eva Cronsioe, tel. 0281-757
05 i Vansbrobladet / Järna-Nytt
inom på angiven utgivningsd
Komminister Torbjörn Axelson, tel. 0281-757 06
bilvård
0281-719 88 annons@vansbrobladet.se
Järnvägsgatan 35, 78
Diakoniassistent Annacari Jons, tel. 0281-757 11
Diakoniassistent Monica Bjurström, tel. 0281-757 15
Vi följer folkhälsomyndighetens och stiftets
rekommendationer.
Reservation för eventuella ändringar.

0281-717 33

Vansbrobladet/Järna-Nytt

EXPEDITIONSTID
Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00

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:-

Med en annons i Vansbrobladet /
JärnaNytt når du ca 5000 hushåll
och ca 1000 besökare på vår hemsida
varje vecka.
Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

(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)

Nå ut med dina

Budskap

Syns Du så finns du!

Telefon: 0281-719 88

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

Epost: annons@vansbrobladet.se

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

Kvinnojouren Marie
Tfn. 070-228 14 24
Tänk på Bystugans minnesfond:
B.G. 130-3999
Swish: 123-610 79 40

Vansbro, Leksand, Gagnef

TELEFONJOUR
dygnet runt

070-663 53 79

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord
VI LEVER
ALLA UNDER
SAMMA
HIMMEL
Vi har samma rättigheter
Var med i kampen för allas
rätt till ett värdigt liv.

0281-717 33
BLI MÅNADSGIVARE!
Sms:a ACT till 72905 och ge 100 kr/mån
svenskakyrkan.se/act

Foto: Jesper Wahlström / Ikon

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

Säljer torr och färdigkluven
björkved. 600:-/m³s.
Både löst och i storsäck.

SuperPilke

FASTFRUSNA PÅSAR DITT ANSVAR SOM FASTIGHETSÄGARE

Transporte
Grävtjänste
Grus & Matjo

Skönhet och välbefinnande för både kropp och själ

Svaren på förra veckans rebus kommer här,
flera felaktiga svar kom det, många trodde på Tandådalen.

Välkommen till Bettys skafferi
Räkbakelser och sötebröd
Räksmörgåsar
Smörgåstårtor

-

OBS! endast beställning

D, (eld - el)

A, (antikrundan)

-

Rapsodines fuktighetskräm

A, (pumpa - pump)

Superspray
från Goldwell

109:- 600 ml Ord. 189:-

Näring från Friway-Thorne
SupremeNutrition

Välkomna till Blå Huset

Info och tidsbokning 070-324 84 53

Vad har huvud
men inget öga?
Första bokstaven

S, (spiken)

Tel. 070-240 93 38

Här finns plats

Heter i USA, första bokstaven?

G, (gun)

Sista bokstaven
i denna pryl? (djur)

N, (kallkon)
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

E, (tomte - tomt)
Många svar fick vi och de flesta
var rätta, den lyckliga vinnaren
blev Kerstin Svensson som nu
tryggt kan vistas ute i vinterkylan
eller kanske ett par snygga skor
till festen, när det nu blir dags för
nåt sådant.

för fler annonsörer

Klassisk massage
Triggerpunktsbehandling
Andullationsmassage

Å, (Åland)

-

Medicinsk Fotvård i Dala-Järna

Susannes Fot & Kroppsterapi
Medicinsk Fotvård-Kinesiologi
Kraniosakralterapi-Bemer
Psykopraktik-Presentkort

L, (leende)
Vart är vi på väg?

Närsjövägen 27, Nås
070-306 70 24

NU! 129:- ord. pris 169:-

Vad kallas det när
pensionärer är ute
på promenad?

Stort tack till

Priset får du hämta hos
Ritex Skocentrum i Vansbro

Grattis!

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

Vår kära

Nils Åke "ISO"
Israelsson

Vår kära

Viola Petterson

* 17 december 1950
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Dala-Järna
den 26 december 2020

* 9 maj 1929
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Nås
den 28 december 2020

Karolina och Frederik
Torbjørn
Isa
Broder med familj
Övrig släkt och vänner

LARS
Sylvia
Marianne
Övrig släkt och vänner

Jag ska flyga bortom månen
Jag ska flyga bortom Mars
Jag ska flyga bortom
vintergatans stjärnesfär bevars
Jag ska flyga jag ska flyga

Ljuvt är att vila
när krafterna domna
Skönt i den eviga vilan
få somna

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredagen
den 22 januari i kretsen
av de närmaste.
Tänd gärna ett ljus för Nils Åke
på www.dalkullornas.se

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Järna kyrka
torsdagen den 4 februari
i kretsen av de närmaste.
www.brandser.se

Mor Ingrid
Johansson

vid hennes bortgång och
begravning. Ett särskilt tack
till personalen på Söderåsen
för god omvårdnad.
Barnen med familjer

till Er alla som hedrat
minnet av vår älskade

Folke Blom

vid hans bortgång och
begravning, för blommor och
gåvor till olika minnesfonder.
Ett särskilt tack till Gunnel
Lagerberg och Hasse Ström.
INGA-LILL
Jonas, Torbjörn

Vi finns här när ni behöver oss...

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.

Ni når oss dygnet runt på

0281-20990
www.dalkullornas.se

Vår innerligt älskade lilla
Mamma, Svärmor,
Mormor och Farmor

Va

eri!

et tryck

dets eg
nsbrobla

Elsie Morling
* 21 april 1931
lämnade plötsligt ett stort
tomrum i vår familj
† 15 januari 2021
Dala-Järna
Anneli och Göran
Marcus och Erica
Linus
Jan och Cilla
Elsa och Iris
Övrig släkt och vänner

Vi vill önska dig en

GOD FORTSÄTTNING PÅ DET
NYA ÅRET!
Det är inte försent att göra din egna fotokalender hos oss! kontakta oss för mer information!

Du möter oss ej
mer som förr
Välkomnande därhemma
Vid hemmets kära dörr
Där hörs ej mer
Din stämma
Din plats är tom
vid fönstrets karm
Där du oss väntat ofta
Kring Din gestalt,
Din blick så varm
Stor var Din kärlek
God var Din själ
Käraste Mamma
Tack och farväl
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredag
den 29 januari i kretsen av de
närmaste. För de som vill,
finns möjlighet att ta ett sista
farväl i kyrkan kl.11
Tänk gärna på Rädda Barnen
Tel.020-52 52 00
Tänd gärna ett ljus för Elsie på
www.dalkullornas.se

Vi kan även hjälpa dig med:
• Visitkort
• Kuvert med eller utan fönster i olika storlekar
• Broschyrer
• Foldrar
• Banderoller
• Roll-ups
• Inbjudningskort
• Affischer

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

Välkommen du också till ett nära och pålitligt tryckeri!
Vbtryckeri.se • info@vbtryckeri.se • 0281-719 88
Järnvägsgatan 35, 786 31 Vansbro
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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: Köttfärslimpa med gräddsås,
		lingonsylt och stekt potatis.
		Lax med vitvinsås och kokt
		potatis
Tis: Stekt fläsk med paltbröd och
vitsås.
Strömming med dillsmör
och potatismos.
Ons:		Angusburgare med ost, stekt
		bacon och pommes.
		Ärtsoppa med pannkakor,
		vispgrädde och sylt.
Tor: Pannbiff med gräddsås, lingonsylt och stekt potatis.
Rödspätta med kokt potatis och
remouladsås.
Fre:		Fläskkarré med smakrik
		potatissallad.
		Kokt fisk med äggsås och kokt
		potatis.

Mån: Korv stroganoff med rökt
paprika och ris.
Fiskgratäng med citron och
kokt potatis.
Tis: Fylld lunchkorv med potatismos.
Pasta med kycklingsås.
Ons: Köttfärslimpa med gräddsås,
lingon och kokt potatis.
Panerad fisk med skagenröra,
citron och kokt potatis
Tor: Raggmunk med stekt fläsk.
Lasagne.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt potatis el. pommes.
Oxfilépasta.

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:-

BLomsterflickan har ordet!
Till er som ansvarar för snöröjningen på
Grönalid - fy fasen vad bra ni gör det!
Miljoner tack!
Lingonvägen 6

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

Sterners Specialfabrik AB söker
koordinator till sin plåtverkstad
Sterners är en kvalitetsleverantör med spetskompetens inom elektronik, mekanik, programmering och egen
tillverkning. I över 70 år, sedan 1946, har vi levererat tekniska lösningar som förändrat och förenklat olika
funktioner i människors vardag. Vi finns där människor finns, och våra innovationer har varit närvarande
i många sammanhang, alltid med fokus på kundens behov. Vi erbjuder ett helhetskoncept som inkluderar
service och support, och är därigenom ett stöd även efter konstruktion och leverans.
En avgörande framgångsfaktor är vår personal. Genom att vi alltid värderat våra medarbetares utveckling
lika högt som våra affärsmål har vi med tiden skapat ett lyhört och stabilt innovationsföretag med hjärta
och engagemang. I våra lokaler i Dala-Järna har vi samlat våra konstruktions-, monterings- och plåtbearbetningsavdelningar. Här får människor, maskiner och teknik goda förutsättningar för att samverka och
utvecklas, och för att bygga värden för våra kunder.
Företaget, som är verksamt med framgång i flera europeiska länder, består av tre affärsområden: Payment
solutions (betalsystem), Mercur (bilvårdsutrustning), samt Contractor (kundanpassade bestyckningar av
elskåp och plåtbearbetning, främst som underleverantör till maskinbyggare).

Koordinator plåtverkstad

På grund av pensionsavgång söker vi nu en koordinator till vår plåtverkstad. Arbetet består
i huvudsak av att leda och fördela arbetet inom plåtverkstaden. Till din hjälp har du en planerare. Övriga arbetsuppgifter som förekommer är ritningsgranskning, produktionsberedning och kostnadskalkylering. Vid behov kan vanligt verkstadsarbete förekomma.

Vi söker dig som
•
•
•
•

Har erfarenhet från verkstadsindustrin
Trivs i kontakten med andra människor
Har goda ledaregenskaper och vill utveckla andra människor
Är van att jobba i MPS system

Svenska flytande i både tal och skrift är ett krav.

Det är meriterande om du har:

• Erfarenhet från ledande roller inom verkstadsindustrin
• Teknisk utbildning inom området verkstad.

Som person är du
•
•
•
•

Självgående
Flexibel
Strukturerad
Serviceinriktad

Övrig information

• Start: Omgående
• Omfattning: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning
• Placeringsort: Dala- Järna

Sista ansökningsdag: 2021-02-15.
För Ytterligare information kontakta:
Tf VD Jan Alfredsson 0730-35 51 25

Facklig representant:
Andreas Steffansson Unionen: 0281-59 44 37

Ansökan innehållande personligt brev och CV skickas till info@sterners.se

