Annonsblad för Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna, Nås, Björbo samt utdelningsställe i Fredriksberg & Dala-Floda
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Edamer Arla

Ca 2kg
Max 2 köp/hushåll

59.95/kg

Rotsaker

Sverige/Tyskland
Klass 1
Gäller hel vitkål/morötter/gul lök/rödbetor
Max 10kg/hushåll

5:-/kg

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

Bregott Mellan

25:-st

Apelsiner

20-/st

Arla
600g

Landse förp.
Klass 1
1,5kg

Hej klubbkund, nu börjar
en ny poängperiod!

Vid varje ny period nollas dina poäng, och du har nu fram till
den 31:maj att samla ihop poängen som krävs för att behålla
ditt förmånssteg i fyra månader till. Du får poäng varje gång
du handlar*och extra poäng för goda och hållbara handlingar. Ju fler poäng du samlar, desto fler förmåner får du - och
högre belopp på bonuscheckarna!

Välj digitala kvitton
= 500 extrapoäng

Dubbla poäng på
färsk frukt och grönt

Tacka ja till e-postutskick
= 250 extrapoäng

Samla
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Välj Vego
= 100 extrapoäng

*Vid köp av tobak, bärkassar, pant, spel, tidningar, läkemedel, lotter, presentkort eller andra av
Hemköp förmedlade tjänster samlar du inga poäng. Läs mer på hemköp.se/klubb
Priserna gäller onsdag - söndag med reservation för ev slutförsäljning & tryckfel.
Hemköp Dala-Järna 0281-200 01 • http://hemkop.se/Butiker/Hemkop-Dala-Jarna/

TORNEMALMS
BILREKOND

VECKANS RADANNONSER

070-656 03 96

Under rådande Vinterrabatt
pandemi

Allt
inom
bilvård

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.

Holmens ved o entrp.
Tfn. 073-800 41 11

Välkommen till oss för en fri offert

Innehar F-skatt

Nu höjer vi
timmerpriserna

SuperPilke

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

och sparkalkyl.
Vi vill värna om din och vår säkerhet så tillsvidare
håller vi vår dörr stängd. Vill du besöka oss på
bankkontoret ber vi dig boka tid i förväg.
Välkommen att höra av dig på 0281-59 44 60
eller vansbro@handelsbanken.se

20XX

Säljes: Volvo S80 -05, s.o.v-däck
besiktad, skattad, bra skick. 8000:-

* Gäller t.o.m. 31 mars 2016.
Se ivt.se för mer information.

De vanligaste bankärendena kan du även utföra
via mobilappen och internetbanken.

Tfn7070-603
000 kr 16 45
på utvalda
värmepumpar.*

BYGG-TEKNIK

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

handelsbanken.se/vansbro

Korrektur från Vansbrobladet AB.
Granska och återkom med godkännande/Ändringar via:
Mail: vansbrobladet@telia.com eller Telefon: 0281 - 719 88 Senast Måndag Klockan 12.00

Tfn. 070-228 14 24

Tfn. 0281 20968

Sektion Västerdala bjuder in till

www.muntersbygg.se

Kontakta din lokala virkesköpare: Per Olsson 070-296 70 88

anders.strandberg@muntersbygg.se

Tel. 0281-130 90

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

www.dackteam.se

ÅRSMÖTE
Järna jaktvårdskrets
håller digitalt årsmöte torsdagen 18 februari kl 18.30
för att erhålla länk till mötet, maila anmälan om
deltagande till: ne.edlund@telia.com, senast 15 februari

Onsdag 24 februari kl. 18.00 via Teams
(röstning
sker digitalt via Easyvote)
Nomineringsmöte

Annonskorrektur från Vansbrobladet AB

BETONG & B

Sedvanliga årsmöteshandlingar
information skickas ut
Onsdagen denoch
10/2-16
Granska
och återkom med eventuella ändringar till oss
efter anmälan. Anmälan senast 9/2 tel.
010-442förslaget
81 56
I annat fall anses annonskorrekturen som Godkänd och den sen
Kl. 18:30
eller vasterdala.bergslagen@kommunal.se

publiceras i Vansbrobladet / Järna-Nytt på angiven utgivningsd
På Folkets
hus i Malung.
Sektionsstyrelsen
0281-719
88 annons@vansbrobladet.se
Järnvägsgatan 35, 78
Nomineringar till sektionsuppdrag samt
uppdrag
inom
Kommunal-Bergslagen.
UTHYRNING AV VERKTYG OCH MASKINER
Nomineringstiden avslutas i samband med
Allt inom bygg
och betong
BETONG & BYGGARBETEN
Nomineringsmötet.
Vi finns i Äppelbo, Mån- Fredag
Vi bjuder på Smörgåstårta,
0281-717 33
Kontakta Madde Tfn.
073-150
18 18
Kaffe
o Dryck
070-672 07 63

DJIK-Skidsektion stödlotteri

Dragning
Dragning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIGITALT ÅRSMÖTE

Kommunal Malung-Sälen inbjuder till

Januari
1:a nr 32
2:a nr 127
3:e nr 57
4:e nr 167

Februari
1:a nr 82
2:a nr 100
3:e nr 56
4:e nr 45

Tänk på Bystugans minnesfond:
B.G. 130-3999
Swish: 123-610 79 40

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord

Grattis!
Anmälan senast den 4/2-16
Tel: 010-4428162 eller

070-67

Vecka 6

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

076-277 41 15, teroj.se

Restaurangsidan

Utrota barncancer.

Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

Din gåva gör skillnad.

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

Rör • Bygg
Murning

0281-109 55

Mån: Hemlagade köttbullar med
		gräddstuvade makaroner.
		Panerad torsk med räksås och
		kokt potatis.
Tis: Stekt fläsk med löksås, lingonsylt och kokt potatis.
Strömming med dillsmör
och potatismos.
Ons:		Hemlagad schnitzel med beasås
		och stekt potatis.
		Kycklinggryta med ris.
Tor: Pannbiff med gräddsås, lingonsylt och stekt potatis.
Rödspätta med kokt potatis och
remouladsås.
Fre:		Pizzabuffé.

Tel. 070-678 73 87

barncancerfonden.se

Mån: Viltskavsgryta med gelé.
Fiskgratäng med citron och
kokt potatis.
Tis: Fläsk med löksås och kokt
potatis.
Pasta med kycklingsås.
Ons: Lunchkorv med senapsås.
Panerad fisk med remouladsås,
citron och kokt potatis
Tor: Raggmunk med stekt fläsk.
Lasagne.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt potatis el. pommes.
Strömming med dillsmör, lingon
och potatismos.

Pg 902090-0

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

www.hja.se

BROGRILLEN

Vansbrobladet/Järna-Nytt

2013-04-26 10:35GRILLKÖK & PIZZERIA

BCF_plugg_100x100.indd 3

EXPEDITIONSTID

Sågvägen 1
Tfn 0281-71354

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 torsdag 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:-

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

(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)

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

SERIETÄVLING SKIDOR 2021:
Snöå Skidstadion 20/1 Fri stil
DH 6 BonsAlice Ström,DJIK :
Astrid Andersson,VAIK : Nilla Ingrids,DJIK :
Oliver Stam,VAIK :Lucas Stefansson,VAIK
DH7-8 BonsHenry Ström,DJIK :Inez Andersson,VAIK :Arvid Elisson,VAIK :Eliah Wiklund,
VAIK : Hannes Andersson,VAIK :
Samuel Stam,VAIK : Lilly Ingrids, DJIK
D9-10 1.Alice Zetterqvist,DJIK,7.27 :
2.Stina Wiklund VAIK,7.45: 3.Emelie Young,
VAIK,9.36.
H9-10 1.Helge Ström,DJIK,5.57 : 2.Isak Stefansson,VAIK,7.58 :
3.BonsHenry Ström,DJIK,11.55
D11-12 1.Ellen Hermansson,DJIK,6.38 :
2.Agnes Elisson,VAIK,8.11
D13-14 1.Moa Kristiansson, DJIK,9.53
H13-14 1.Erik Danielson
Frost,DJIK,17.04
D15-16 1.Tindra Lindström,VAIK,30.18
H15-16 1.Leo Kristiansson,DJIK,15.30 :
2.Harald Eriksson,DJIK,16.15
H17-18 ( 10km) : 1.Hugo Ström,DJIK,30.54
D19-20 ( 5km) : 1.Tilda Ström,DJIK,15.44
Damer ( 3km) 1.Helena Kristiansson,DJIK,10.54 :2.Erica Håll,VAIK,12.58
3.Lisbet Lidman Larsson,Hulån,13.12
Damer ( 5km) 1.Chanell Cranning-Hillgren,DJIK,17.36
Herrar (10km ) 1.Nathalael Pehrs,DJIK,32.29

SERIETÄVLING SKIDOR 2021:
Vansbro Skidstuga 27/1, Klassisk stil
DH 6 BonsAlice Ström,DJIK : Astrid Andersson,VAIK : Irma Stefansson,VAIK : Lucas Stefansson,VAIK : Olle Hellberg,VAIK
Lilly Andersson,VAIK
DH7-8 BonsHenry Ström,DJIK : Eliah Wiklund,VAIK : Alicia Björkman, DJIK
Hannes Andersson,VAIK : Samuel Stam,VAIK
William Nilsson,VAIK : Signe Steffansson,VAIK
D9-10 1.Alice Zetterqvist,DJIK,7.12 : 2.Lovis
Steffansson,VAIK,7.37: 3.Stina Wiklund,
VAIK,7.40 : 4.Ellen Baier,VAIK,8.56 : 5.Elin
Johansson, DJIK,11.47
H9-10 1.Helge Ström,DJIK,6.56
2.Isak Stefansson,VAIK,8.24
D11-12 1.Astrid Steffansson,VAIK,6.29
2.Alva Dahlström,VAIK, 7.05
3.Ellen Hermansson, DJIK , 7.52
D13-14 1.Moa Kristiansson,DJIK,16.35
2.Wilma Dahlström,VAIK,21.45 :
3.Eden Matthed-Skålberg,VAIK, 23.00.
H13-14 1.Erik Danielsson Frost,DJIK,14.25
D15-16 1. Malin Håll,VAIK,15.50
2.Tindra Lindström,VAIK, 22.15
H15-16 1.Leo Kristiansson,DJIK,13.10
2.Harald Eriksson,DJIK,13.56
Damer (2,5km) .1Marie Larsson,DJIK,10.05
2.Erica Håll,VAIK,10.20
3.Lisbet Lidman Larsson,Hulån,10.22
Damer (5km) 1.Chanell Craning-Hillgren,DJIK,15.35
Herrar (5km ) 1.Mattias Ström, DJIK,13.30
Herrar ( 10km) 1. Nathanal Pehrs, DJIK, 28.23
2.Johan Nyberg,DJIK, 28.53

Skidklubbarna i Vansbro kommun anordnar
traditionsenligt serietävlingar. Under året 2021
ingår 6 deltävlingar. Dessa tillställningar är grunden
för återväxten inom skidsporten och under dessa
coronatider extra viktiga, för framför allt ungdomarna, att hålla igång på sin fritid.
Arrangemangen tar hänsyn till rådande pandemi och anpassar åkningarna efter FHM rekommendationer.

Friluftslivet i Vansbro
Vansbrobladet inleder ett samarbete med
Emmy Ihlar, 24 år, som driver Instagramkontot och bloggen “Mitt i det vilda”.
Emmy kommer att skriva reportage om
friluftslivet i Vansbro och ge tips på utflykter,
vandringar och sevärdheter i kommunen.
Reportagen kommer att publiceras sporadiskt
i mån av plats. Här nedan följer en presentation av Emmy och hennes initiativ “Mitt i det
vilda”.
Friluftslivet i Vansbro är rikt. Kommunens natur
har något att erbjuda alla.
Det är en övertygelse som jag lever efter. Oavsett
om du känner dig “grön” och inte har spenderat
speciellt mycket tid i naturen eller om du är en
erfaren skogsmulle. Vansbro har något för alla.
I oktober 2019 startade jag Instagramkontot Mittidetvilda.blogg. Min idé var att dela med mig utav
tips på vandringar och äventyr i Vansbros natur.
Vid den tiden var jag nyinflyttad och kände endast
till området runt mina egna husknutar.

“Vansbro har något för alla.”
Jag längtade ut i naturen men visste inte vad
kommunen hade att erbjuda.
Min kära svärfamilj tog med mig till Hästängsleden i Uppsälje och Kringelrisåsen i Skålö, två
platser som lämnade mig mållös. Det var som att
jag fick upptäcka en gömd skatt. Nyfikenheten
inom mig växte sig allt starkare och jag kunde
inte sluta tänka på vad mer som gömde sig i
kommunens skogar.
mittidetvilda.se

Mitt i det vilda blev min utflyktsbank. Ett
verktyg för att dels dokumentera mina egna
turer men framför allt för att dela med mig
utav dem till andra. Jag ville vara den där
friluftskompisen som jag själv saknade när
jag flyttade hit. Den där personen man kunde
fråga om tips på utflykter och vandringar.
Intresset för äventyr i Vansbro var större än
jag först kunde ana. Idag är det över 1000
personer som följer “Mitt i det vilda” på
Instagram. För mig är det ett bevis på att
människor längtar ut i naturen och att vår
kommun har något speciellt att erbjuda sina
besökare.
På mina kanaler delar jag med mig utav
utflyktstips varje vecka. Vandringar är en stor
del av mitt innehåll men det dyker även upp
tips på annat som hör friluftslivet till.
Jag är glad och tacksam för förtroendet att få
skriva i Vansbrobladet och hoppas att vi hörs
på Instagram!
Ta hand om er så länge!
// Emmy

mittidetvilda.blogg

Tidning
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* 9 januari
1948
* 9 januari
1948 samt
har lämnat
oss, syskon
övrig
släkt och
har lämnat
oss,många
syskonvänner
samt
övrig
släkt
Sunne
denoch
16 många
januari vänner
2021
Sunne den 16 januari 2021
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för Rörelse, startas i mars

Införandedatum
Storlek
Pris
Godkännande av
Vår käre

Jers Runeannons
Hellsing

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

SEK 0,00 ink. moms.
till er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår kära

Detta annonskorrektur Nils Åke "ISO"
*15 februari
1934
är korrekt
och godkänt
Israelsson
har idag stilla
och
för publicering.
Ansvaret
fridfullt somnat
in
vid hans bortgång.
för felaktigheter
i
Med blommor, hälsningar och
Äppelbo
korrekturet åvilar
minnesgåvor till olika fonder.
beställaren/dödsboet.
den 20 januari
2021
Ett speciellt tack till Robert Van
Aarem och Peter Resare
Detsamma gäller
Pia
Karolina med familj
kostnader som kan
Edith
Övrig släkt
uppstå på grund av
Övrig släkt och vänner
felaktigt korrektur.
Notera att annonsen inte
En skogens man har lämnat oss
är slutgiltig innan den
för de sällare jaktmarkerna......
godkänts av
tidningen/mediet.
Tack för allt vi
Annonsen införs
minns Dig med glädje!
kostnadsfritt även på
Minnesstundwww.fonus.se
i enskildhet
Tänk gärna på Alzheimerfonden
Detta annonskorrektur är korrekt och godkänt för

publicering:

____________________
Datum och namn på beställaren

Vi finns här när ni behöver oss...

Välkommen till
Begravningsbyrån Brandser

Vansbrobladet (Manuell
beställning)
2021-02-06
38mm x 143mm

Ni når oss dygnet runt på

0281-20990
www.dalkullornas.se

Vi kan hjälpa dig med bland annat:
• Visitkort
• Kuvert med eller utan fönster i olika storlekar
• Broschyrer
• Foldrar
• Inbjudningskort
• Affischer

VANSBRO

Välkommen du också till ett nära och pålitligt tryckeri!
Vbtryckeri.se • info@vbtryckeri.se • 0281-719 88
Järnvägsgatan 35, 786 31 Vansbro

Vi finns i centrala Vansbro!

VIRKESKÖPARE

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Varje söndag publicerar vi en andakt 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
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
På vårt swishnummer 123 017 39 89 kan man ge kollekt till Act Svenska Kyrkan.
Vi följer folkhälsomyndighetens och stiftets rekommendationer.
Reservation för eventuella ändringar

Rågsveden-Sveden Trä är ett framgångsrikt familjeföretag med lång tradition som tilldelats
AAA-Diamant i kreditbetyg. Våra produktionsanläggningar finns i Malung, Äppelbo, Vansbro,
Mockfjärd och med skogskontor i Äppelbo och Ekshärad. Vi producerar ca 160 000 m3 sågade
trävaror, både furu och gran. Av vår produktion vidareförädlas ca 60 000 m3 med hyvling, ytbehandling och konstruktion av byggkomponenter. Vår omsättning är totalt ca 530 miljoner.
Vår egen skogsavdelning svarar för cirka 70 % av sågverkets råvaruförsörjning. Bolagets råvara
köper vi idag i huvudsak inom en radie om 15 mil från Rågsveden och vi söker en virkesinköpare
som ska vara verksam på råvarumarknaden inom Äppelbo, Vansbro kommun.
Din primära roll blir i första hand att vara en resurs inom vår inköpsorganisation, bestående av ett
team om nio personer. Som virkesköpare är du ansvarig för anskaffning av råvara från privata skogsägare vilket även innebär service och skoglig rådgivning till dessa. I rollen ingår också att planera
och ha samråd/samarbete med övriga berörda parter, såsom certifieringsorgan och underentreprenörer.
Du som söker är en ansvarstagande och utåtriktad person som har ett affärsmässigt förhållningssätt. Arbetsuppgifterna ställer krav på att man har en administrativ förmåga och ett stort engagemang för naturen, skogsägaren och för våra duktiga underentreprenörer. I övrigt behöver man vara
flexibel och ha en förmåga att arbeta självständigt då de flesta arbetsuppgifter sker ute i fält och
arbetstiderna kan vara oregelbundna.
Du behöver ha en skoglig bakgrund, antingen genom erfarenhet eller genom utbildning.
Du är inte rädd att anta nya och mer krävande utmaningar i takt med din utveckling då tjänsten
kan innebära stora möjligheter att utvecklas i yrkesrollen och inom vårt företag.
Tjänsten omfattar heltid och kommer, efter provanställning, att omfatta en tillsvidareanställning.
Ansök senast 2021-02-28, tillträde under våren 2021.
För ytterligare information om tjänsten kontakta Skogschef Katarina Bergquist, tel. 010-471 91 30.
Välkommen med ansökan med
personligt brev och CV via mail till:
katarina.bergquist@svedentra.se

JL BIL & DÄCK

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


  
 


Information
om vaccination
mot covid-19
Har du frågor och funderingar om vaccin? På 1177.se finns faktagranskad
och säker information om vaccination mot covid-19. Bland annat hur
vaccin fungerar, godkända vaccin och tidplan för vaccinationer i Dalarna.

1177.se/Dalarna/vaccin-covid-19

