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Butiksmedarbetare
Sommarvikariat 2021 till Hemköp Dala-Järna
Allmän information

Vill du ha ett serviceinriktat jobb som handlar om mat, människor och försäljning? Som Butiksmedarbetare
får du arbeta i högt tempo, både på egen hand och tillsammans med ett team. Butiken är scenen och varje
detalj en chans att göra skillnad. Är du redo att ta plats inom Hemköp Dala-Järna, där kunden alltid står i
centrum?

Bli en av oss

På Hemköp Dala-Järna är vi stolta över att vara del av en framgångsrik verksamhet som präglas av matglädje
och ett personligt kundbemötande. Våra kunder gillar vår butik och har näsa för kvalitet, något som gör vårt
arbete stimulerande och roligt. Till vår butik söker vi nu flera butiksmedarbetare inför sommaren.
Tjänsterna avser sommarvikariat på 20-38 timmar/vecka.

Det här får du göra

Som Butiksmedarbetare får du ta stort eget ansvar för att våra kunder enkelt ska kunna hitta det de söker.
Du ska se till att våra hyllor är välfyllda och att det är rent och snyggt i vår butik. Tillsammans med dina
kollegor ska du ha fokus på positivt kundbemötande, försäljning och se till att vi håller högsta kvalitet.
Du blir en viktig del i kedjan mot en inspirerande butiksupplevelse.

Det här förväntar vi oss

Att du är matintresserad, tycker om att jobba med kunder och försäljning är en förutsättning för rollen.
För att trivas hos oss ska du även ha lätt för att jobba i team, vara noggrann och kvalitetsmedveten.
Dessutom ska du gilla när tempot är högt. Tillsammans med dina kollegor ska du sköta den dagliga driften
av butiken. Det innebär exempelvis att du är service- och försäljningsinriktad, men även att du har sinne
för såväl detaljer som helhet.

Mer information

Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Andreas Friberg, butikschef, epost: andreas.friberg@
hemkop.se. Eftersom vi rekryterar löpande vill vi ha din ansökan så snart som möjligt,
men senast den 22 mars 2021. Åldersgräns på sökande är 18 år.

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

0281-719 88

Kvinnojouren Marie
Vansbro, Leksand, Gagnef
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BYGG-TEKNIK

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Järnvägsgatan 35, 78

Meddelande från...
Tyvärr är jag långtidssjukskriven
med sviter efter Covid-19.
För alla er med presentkort, friskvårdsbidrag/bokningar
förlängs era utgångsdatum.
Önskar ni utnyttja presentkort före, finns möjlighet att
handla varor i butiken istället.
Salongen är öppen som vanligt.

Hoppas på ett snart återseende, Inger Stark
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Vansbro, Leksand, Gagnef
TELEFONJOUR
dygnet runt

070-663 53 79
Årsmöte

Kvinnojouren Marie, Vansbro
Torsdagen den 18 mars kl.18.00
Plats: Lokalen, Vansbro
Välkommen!

0281-717 33

Transporter
Grävtjänster
Grus & Matjord

Välkommen till vår nyrenoverade butik i Malung! 24 augusti - proffsdag med
flertal leverantörer på plats. Vi bjuder på kaffe & bakelse. Glass till alla barn.
ORAS SAFIRA 1023F

FM MATTSSON 9000E

Köksblandare med
varmvattenberedare

Handdusch

IFÖ SPIRA 570

Möbelpaket

195:-

1 995:-

Ord. pris 3 925:-

Fresh WC sticks

TACK!
För skänkta gåvor under
året som gått.

Kommer fredagen den 19 februari att stå vid:

Kvinnojouren Marie
Vi utbildar inom:

annons@vansbrobladet.se

Transporte
& PLÅTGrävtjänste
AB
100:-/4 st TE-BYGG
0281-717 Vi
33utför jobb inom: Grus & Matjo
Skamheds minnesfond

Erbjudandet
Ord. prisgäller
345:- 1 februari–31 mars 2021 hos de återförsäljare
som deltar i kampanjen. TV:ns värde är ca 10 000 kr. Kan inte
kombineras
med andra rabatter
och erbjudanden.
Erbjudandet gäller 1 februari–31
mars 2021
hos de återförsäljare

2 595:-

som deltar i kampanjen. TV:ns värde är ca 10 000 kr. Kan inte
kombineras med andra rabatter och erbjudanden.

LÅGPRISTORG

BETONG & B
Passa på att fynda,

lagerrensning!

Ord. pris 3 245:- exkl. blandare
och vattenlås.

Plåt, Tak, Problemträd,
byggnadsarbeten och övrigt.

Malung
| Källvägen 15
Följ oss på Facebook
& Instagram
Sälen

| Tel. 0280-130 75
| Sälenvägen 15 | Tel. 0280-207 75

076-277 41 15, teroj.se

Malung | Installationsgruppen | Källvägen 15 | Tel: 0280-130 75

TORNEMALMS
UTHYRNING AV VERKTYG OCH MASKINER
BILREKOND
Allt inom bygg och betong
BETONG & BYGGARBETEN
070-656 03 96

Vi finns i Äppelbo, Mån- Fredag

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

Allt
inom
bilvård

Nominera din favoritartist till musikpriset

ROCKNALLEN 2021
Nu är det dags att nominera din favoritartist till priset 2021!
Nomineringen ska innehålla namn på den person/grupp du vill nominera, samt
din motivering till varför du tycker att den/de förtjänar priset. Skriv också namn
och kontaktuppgifter till dig själv. Nomineringarna vill vi ha senast den 30 april
på e-post till info@rocknallen.se alternativt per brev till:
Föreningen Rocknallen, Faktorsvägen 5,786 33 Vansbro.
För mer information om kriterier för Rocknallen och tidigare pristagare med mera,
gå in på www.rocknallen.se
Bli gärna medlem i föreningen och stötta det lokala musiklivet!
Swisha årsavgiften på 100:- till 1234427662 (privatperson) ange namn och mejladress
alternativt telefonnummer.
Föreningen Rocknallen kallar också till årsmöte via länk, den 8 mars kl 18.00. Mejla
info@rocknallen.se och anmäl att du vill vara med så får du en länka att ansluta med. Vi
använder Teams.
Styrelsen i Föreningen Rocknallen

www.hja.se

070-67

Rör • Bygg • Murning
Kakel och klinker
Tel. 070-678 73 87

		
Fyrklövern
		

BEHÖVER DU MER ENERGI?
Våga prova och få resultat!
Else-Britt och Thorsten Limnell
Oberoende Herbalifemedlem
Tel. 0708-689867

Vansbro

Foto: Jesper Wahlström / Ikon

VI LEVER
ALLA UNDER
SAMMA
HIMMEL

Studiebesöket på Västerdala
Flygklubb i Dala-Järna
är framflyttat!!  Nytt datum kommer!!

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

BARNS RÄTTIGHETER
STÄNGER INTE NER
GÅ IN PÅ

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

TIPSPROMENAD i Vansbro
Onsdag 24 februari Kl. 10,00
Samling vid Lokalen på Järnvägsgatan
TIPSPROMENAD i Dala-Järna
Onsdag 17 mars Kl. 10,00
Samling vid Hemköpsparkeringen
		
MODEVISNING på Modebacka i Dala-Järna
Torsdag 25 mars Kl. 18,30
Anmälan senast Torsdag 18 mars till:
Anneli Ström  Tel. 073-092 09 52

Vi har samma rättigheter

Vecka 8

TIPSPROMENAD i Nås
Tisdag 30 mars Kl. 10,00
Samling vid Kyrkan
		
Lokalen på Järnvägsgatan Öppen sista Onsdagen
i varje månad Kl.10 – 12 Fr.o.m. 24 februari.

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

0281-109 55
Mån: Gräddstuvad pytt i panna med
stekt ägg och rödbetor.
Fiskgratäng med citron och
kokt potatis.
Tis: Stekt fläsk med löksås och
kokt potatis.
Pasta med gorgonzola och
kycklingsås.
Ons: Fylld lunchkorv med potatismos
Panerad fisk med skagenröra och
kokt potatis.
Tor: Raggmunk med stekt fläsk.
Lasagne.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt potatis el. pommes.
Högrevsburgare med klassiska
tillbehör.

Mån: Oxjärpar med gräddsås,
		lingonsylt och stekt potatis.
		Kycklinggryta med ris.
Tis: Stekt fläsk med paltbröd och
vitsås.
Strömming med dillsmör
och kokt potatis.
Ons:		Kycklingschnitzel med beasås
		och stekt potatis.
		Dillkött med rödbetor och kokt
		potatis.
Tor: Pannbiff med champinjonsås,
lingonsylt och stekt potatis.
Rödspätta med kokt potatis och
remouladsås.
Fre:		Fläskkarré med rotmos.
		Vegetarisk lasagne.

Facebook
Instagram
selinsvansbro.se

VÄLKOMNA!

VARLDENSBARN.SE
FOTO: JESPER ANHEDE

BROGRILLEN

Vansbrobladet/Järna-Nytt

GRILLKÖK & PIZZERIA

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

Öppet Alla dagar 11.00-21.00.

Dagens lunch för
avhämtning 80:-

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,

X4 129,9mm
X5 163,2mm
X6 196,5mm
X7 230mm

3-spalt
Liten halvsida
Stor halvsida
Helsida

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

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

vansbrobladet.se
EXPEDITIONSTID

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!

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.

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)

Nå ut med dina

Budskap

Syns Du så finns du!

Telefon: 0281-719 88

Epost: annons@vansbrobladet.se

VECKANS RADANNONSER

Vilka fåglar finns i kommunen?

Vi tävlar mot Dalarnas kommuner om var det finns flest
fågelarter, så var med! Rapportera vilka fågelarter
du ser hela lördagen den 20:e feb. och söndagen den 21:a fram
till kl. 16.00. Ring, skriv till eller sms:a Simon 076-024 13 95
eller ursimonback@gmail.com!

Säljes: Sharp AR-M165, A3-A4
kopiator. Pris 1200:-

Tfn 070-648 76 60

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

Hulåns IF Fotboll
Träningsstart för nya och gamla
spelare födda -07 och -08.

Lördagar kl.11.00 i Myrbackahallen.
Ombyte sker hemma och endast spelare och
ledare i hallen.

Hjärtligt välkomna!

VÅRDCENTRAL VANSBRO
INFORMERAR
Ingen rese- eller fästingvaccinering utförs på vårdcentralen under våren,
vi informerar så snart den är igång igen.
Gällande vaccinering mot Covid-19 så följer vi Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, information hittar du på 1177.se.
Vaccinering sker i takt med tillgång på vaccin. Är du över 80 år kommer vi att
kalla dig så snart det är din tur.
Vi ber alla under 80 år hålla sig uppdaterad via 1177.se.
Om vi alla respekterar detta får den som söker oss för annan sjukvård,
lättare att komma fram via telefon.

Hälsningar Vårdcentral 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

Tel. 0281-130 90

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

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

www.dackteam.se

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 våra kyrkor finns en gudstjänstvandring.
Följ skyltarna i kyrkorummet och ta del av
psalmer, texter och böner!
Vi kan hjälpa dig med bland annat:
• Visitkort
• Kuvert med eller utan fönster i olika storlekar
• Broschyrer
• Foldrar
• Inbjudningskort
• Affischer

Om du vill få kontakt med någon för att prata eller vill ha ett besök
VANSBRO

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

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.
Vi finns i centrala Vansbro!

Vi följer folkhälsomyndighetens och stiftets rekommendationer.
Reservation för eventuella ändringar.

till Er alla som hedrat
minnet av vår käre

Vår kära

Orvar Bergvall

Mona
Bernhardson

vid hans bortgång
och begravning. Tack för
alla blommor till hemmet
och vid hans bår samt för
gåvor till olika minnesfonder.

* 19 februari 1935
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Vansbro
den 8 februari 2021

MARGRET
Anders, Niklas, Andreas
Fredrik, Marcus
Maria, Mikaela
med familjer

Kerstin
Sophia och Fredrik
Tilde, Edvin

Rickard och Sandra
Lovis, My

Isabella
Katten Skruttis
Släkt och vänner

Min älskade Make
Vår käre Pappa
Svärfar, Farfar och Morfar

Raimo Svensson
* 29 maj 1939
har idag stilla insomnat
Äppelbo
den 4 februari 2021
ULLA
Mats och Lisen
Emma, Lina, Thea
Niclas och Eva
Ellen, Ville
Anna och Per
Oscar, Emil, Albin
Övrig släkt och vänner

Vi binder en krans av minnen
De vackraste och finaste vi har
Vi vet att de aldrig skall vissna
Hos oss är Du alltid kvar

Livets slut
kan ingen hindra
Men vackra minnen
kan sorgen lindra
Älskad, Saknad

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vansbro kyrka
fredagen den 26 februari
i kretsen av de närmaste.
Ge gärna en gåva till
Alzheimerfonden eller
tänd ett ljus för Mona på
www.brandser.se

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vansbro kyrka
fredagen den 5 mars
i kretsen av de närmaste.
Ge gärna en gåva till
Barndiabetesfonden eller
tänd ett ljus för Raimo på
www.brandser.se

Välkommen till
Begravningsbyrån Brandser

Bernt Mellanhed
* 10 februari 1942
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Äppelbo den 3 februari 2021
Sonja
Marianne
Inga-Lill och Tore
Syskonbarn med familjer
Du kämpat så tåligt och länge
Ditt hjärta för alla haft tid
Din hjälpande hand
har nu domnat
Vi önskar Dig vila i frid
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Äppelbo kyrka
torsdagen den 25 februari
i kretsen av de närmaste.
Ge gärna en gåva till
Hjärt-Lungfonden eller
tänd ett ljus för Bernt på
www.brandser.se

Ni når oss dygnet runt på
0281-20990, 0241-20990

Tel: 0281-140 36 – besvaras dygnet runt.

www.dalkullornas.se

Vår älskade make, pappa, morfar, farfar och
gamla morfar

Knut Ähdel
* 17 juli 1934

Har den 5 februari stilla insomnat hemma på
Lappheden omgiven av sina nära och kära

Barbro
Det finns ett annat rike i morgonrodnads land där vi i skymningstiden möts av en
öppen famn. På andra sidan floden där själen får sin ro vi vaggas lugnt till vila i
kärlek, hopp och tro. Där får vi mötas åter vid stjärnljushavets strand
Din hand i min för alltid i evighetens land

Marit 		
Ulrica & Alejandro Eric, Yazmina
		
Marie & Johan Tuva, Emilia, Annie
		
Annelie & Anders
		
Carina & Martin Wille, Lilly, Rasmus
		
Malin
Monica 		
Olivia & Fredrik William
		
Alida & Nick Wincent, Wilgot
Anton Läjf, Virpi

Torbjörn & Mia 		 Tilda, Alvin
till Er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår älskade

Per Åke
Smedberg

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

Begravningsbyrån Brandser
Järnvägsgatan 52, 786 31 Vansbro
www.brandser.se

Vår älskade

vid hans bortgång.
För blommor till hemmen,
vid begravningen och gåvor
till olika fonder.
Tack även till Eva Cronsioe,
Peter Resare och Dalkullornas.
GUN-BRITT
Barnen med familjer

Maria		
Albin, Elin
Lars & Heidi 		
Nuva, Sigrid
All den kunskap du bar, om dina förfäders land.
Alla minnen du berättat om ibland.
All den glädje och sorg som livet dig gav,
Din historia går med dig i din grav.
Det blir tomt, det blir tyst, i Lappheas sal,
När vi lär fortsätta utan vår far.
Guds frid över staden där du sover inatt
Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste fredagen den 19/2.

Irene & Elin

Akten kommer att livesändas. För mer information, kontakta
Olivia Ähdel 073-656 71 73

Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Tänk gärna på Diabetesfonden och Hjärt-Lungfonden.

Medlemmar i SBF

Säljbergsgrottan

G

nällspiken har ordet!

Det finns få saker som skapar en lika magisk
känsla som grottor gör. Bara 1 mil utanför
Dala-Järna finns Säljbergsgrottan. Inklämd
i ett mosstäckt stenparti ligger ingången till
den 12 meter djupa grottan som för tankarna
till en annan värld. Här följer en kort presentation om Säljbergsgrottan i Noret, Dala-Järna.
Säljbergstgrottan i Noret är ett utflyktsmål som
passar alla. Den ensamme vandraren, barnfamiljen, kompisgänget, vem skulle inte imponeras av
en grotta?
Säljberget är 339 meter högt och hemmet för Säljbergsgrottan. Hit tar du dig med bil för att sedan
gå till fots uppför berget till grottan.
I slutet på skogsstigen som klättrar uppför
Säljberget möts du av grottans öppning. Det är
ståhöjd i nästan hela grottan. I den innersta delen
där solljuset inte kan ta sig in är grottan mörk och
fylld med spänning. Att ha med en ficklampa eller
pannlampa förhöjer känslan av äventyr. Den upphöjda platån inne i grottan sägs vara ett underlag
till en eldstad vilket betyder att grottan kan ha
varit bebodd en gång i tiden.

Bergtrollshålet
Säljbergsgrottan är klassad som en kulturhistorisk lämning. Grottan sägs vara runt 170 år
gammal trots att den känns lika gammal som
skogen och berget själv. Vem vet vilka som har
använt grottan och vems hem den har varit
genom åren? Att grottan även kallas för Bergtrollshålet får fantasin att vandra till en värld
där tomtar och troll lever på Säljberget.

Hur kan någon komma på iden att förflytta Hemtjänsten i Nås,
till Dala Järna, mitt under en Pandemi..?
Nås behöver sin Hemtjänst, med tanke på de stora områden i
Finnmarken som ska servas...
Skäms på Er Ni som tror att centralisering är svaret på billigare omkostnader.
Närheten till Kunderna ska beaktas, då fungerar det som bäst.
Hyresgästerna på Legoland....

Från Noret följer du Leksandsvägen i ca 6 km.
Sväng av till vänster vid träskylten med texten
Säljberget på. Följ skogsvägen i 1 km och
parkera vid vändplanen. Härifrån är det ca 500
meter upp till Säljbergsgrottan.

Utsiktsplats Säljberget
I anslutning till grottan, i västlig riktning, finns
det en fin utsiktsplats. Från grottan går det
en smal stig som för dig längs med klippkanten. Från klippan har du milslång utsikt över
Noretskogarna.
Kanske kan ett besök vid Säljberget bli Ditt
nästa äventyr?
Fler bilder hittar du på Mitt i det vilda.

mittidetvilda.se

Man blir så trött på människor som inte tar rätt på sin hunds
avföring. Jag försöker att hålla gångvägarna runt lekparken/
grönområdet i Grönalid upplogade under vintern för att man ska kunna gå
där och rasta sin hund mm. Tyvärr så ”skiter” de flesta i att ta rätt på avföringen
efter uträttat ärende. Tråkigt för mig som ibland har snöbladet fullt i skit som sedan
ska åka med in i garaget. Skärpning!!! Jag plogar ju för våran skull
så det blir lättare att gå.
Hälsningar Lars Berg

mittidetvilda.blogg

BLomsterflickan har ordet!
Vi vill ge stora rosbuketter till alla på
Hemtjänsten i Nås för det fina arbetet dom har utfört,
under snart ett helt år, under Pandemin.
Ingen hyresgäst på Legoland har drabbatas av Covid-19.
Det råder fortfarande besöksförbud hos oss och Personalen har följt
alla föreskrifterna, så vi har känt oss trygga.
Stort Tack....Vi fortsätter att Hålla avstånd och tvätta händerna.
Hälsar Hyresgästerna på Legoland....

Skönhet och välbefinnande för både kropp och själ

Grazette XL

Köp 2 valfria
hårprodukter
Få valfri bodyprodukt
och necessär

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

Välkommen till Bettys skafferi
Räkbakelser och sötebröd
Räksmörgåsar
Smörgåstårtor
OBS! endast beställning

Näring från Friway-Thorne
SupremeNutrition

Välkomna till Blå Huset

Info och tidsbokning 070-324 84 53

Närsjövägen 27, Nås
070-306 70 24

Klassisk massage
Triggerpunktsbehandling
Andullationsmassage

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

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

Här finns plats
för fler annonsörer

