


GREVENS
BIL & TJÄNST

Skamhed, Vansbro
 Tel 0281-122 10,

070-173 56 20
Ola Eriksson

Provkör NYA Ford 

Mondeo

Dala-Järna 0281-211 20

Teboil

798:-
Ordinarie pris 1239:-
Fullsyntetisk 2-taktsolja tillverkad speciellt för snöskotrar

Tor 5/3 18.00 Källar’n. 
Lör 7/3 19.00 Tonår/Träffpunkt. 
Sön 8/3 16.00 Gemensam gudstjänst i  
   Frälsningsarmén Vansbro. 
Tis 10/3 18.00 Bön. 
Ons 11/3 19.00 ”Osminkat”. En kväll med  
   Marcus Birro och Tommy  
   Dahlman i Källartorpskyrkan. 
 
Alla varmt välkomna till Myrbackakyrkan! 



Dala-Järna 0281-211 20

NYHET!

reservdelar 
och tillbehör

köper du hos

Marcus Birro & Tommy Dahlman 
besöker Källartorpskyrkan, Dala-Järna

onsdag 11 mars kl 19.00.
Välkommen på en spännande och inspirerande kväll!

Arr: Källartorpskyrkan & Myrbackakyrkan i samarbete med

lrfkonsult.se

GÖR SOM ANDRA 

SKOGSÄGARE 
Kontakta oss för
Fastighetsförmedling Värdering
Generationsskifte Ekonomi
Skogsbruksplaner Juridik

Malung/Dala-Järna 
tel. 0280-59 37 83 

ELVARUHUSET I VÄSTERDALARNA
Stationsv. 1, Björbo. Tel. 0241-79 32 70Öppettider: Mån-fre 9-18, lör 10-14

Välkomna!

Laga mat och baka med en ny...
Electrolux Assistent EKM4200      3.995:-
1000 W, 10 hastigheter, ballongvisp, degkrok och blandspade.
PÅ KÖPET! Köttkvarn och rivskivor värde 1.990:-

eller varför inte med en ny spis
Husqvarna spis QSG6133W  8.495:- (ord.pris 9.995:-)
Matlagningstermometer, enkel ugnsrengöring, 
hällen har ställbara zoner. 5 års garanti

Elektro Helios spis SK6554 5.495:-
4 zoner, stor ugn med varmluft, över- undervärme m.m.

DELBETALA upp till 12 månader med ELON Mastercard
Vi bjuder på uppläggningsavgift
30:- aviavgift tillkommer

�

Kastruller och stekpannor köp 3 betala för 2

�
�

Sågens Bystugeförening har årsmöte 
i Sågens bystuga lördag 14 mars kl. 14:00. 
Bystugeföreningen tackar för alla gåvor och 
kondoleanser, under det gångna året! 
Välkomna! 

     F i x i t
Hjälp med omflyttning?    
  Ring 20888   e-post: jajarna@telia.com 
 Hemsida: www.dala-jarna.se 



E16 Dala Järna-Vansbro, Vansbro kommun
Vi planerar för ny- och ombyggnad av E16 mellan Dala Järna och Vansbro
samt indragning av delar av befintlig väg från allmänt underhåll. Vägplanen
berör samfälligheterna Skamhed S:4, S:10, S:11, S:34, S:42, S:43, Hulån S:3,
Duvnäs S:3, S:4, Ilbäcken S:4 och Saltvik S:1. Vägplanen kan även beröra
annan samfälld mark.

Vi bjuder in berörda fastighetsägare, enskilda väghållare och övriga som
berörs till möte. 

Tid och plats: Torsdagen den 12 mars 2015, kl. 18, Skamheds bystuga, 
Skamhed 36, Vansbro.

Vi informerar om: 

● vägfrågans formella handläggning

● förslag till nysträckning av väg E16

● förslagets miljökonsekvenser

● markfrågor

● förändring av allmän/enskild väg

● stängning av enskilda utfarter

● arbete i anslutning till vattendraget Hulån.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen,
Region Mitt, Box 810, 781 28 Borlänge eller gavle@trafikverket.se senast den 
3 april 2015. Ange diarienummer TRV 2015/14128.

Underlag: Materialet från mötet finns tillgängligt på Trafikverket Region Mitt
och www.trafikverket.se/projekt, se Dalarna från den 13 mars 2015.

Mer information: Åsa Bergqvist, projektledare, 010-124 31 86.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det

samlade transportsystemet.

www.trafikverket.se

Inbjudan till samråd – planutformning

Om samtal i
                 girighetens tid 

Författaren Stewe Claeson
   föreläser om sina senaste romaner med

bl.a. en kärleksförklaring till Västerdalarna. 
Hulåns ordenshus tisdag 10/3 kl.19.00 
Inträde 40 kr. Fika ingår. 

GIDDES URSERVICE
Reparerar:

Väggur • Golvur • Bordsur • Moraklockor.
Nu även ARMBANDSUR och FICKUR.
Kostnadsfri undersökning och prisförslag.

Lokstallet, Vansbro. Tel. 0281-100 38. 
Innehar F-skatt. RING INNAN BESÖK!

 
 
 
 

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo 
 

Torsdag 5 mars 
  9.00 Järna kyrka Gudstjänst med nattvard, Robert van Aarem. 
14.00 Legoland Andakt, Eva Sjöström. 
 

Söndag 8 mars 
11.00 Nås kyrka Gudstjänst med nattvard, Eva Sjöström.  

16.00 Vansbro kyrka Gudstjänst, Eva Sjöström. 
   

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Sopplunch  
Nås kyrka 

fredag 6 mars kl 12.00 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

11-kaffe  måndagar Vansbro, torsdagar Järna 



Tel: 070-691 01 60
Myrbacka 135

EKOLOGISKA 
osvavlade 

mjölk- och glutenfria 

SPECERIER 
från bland andra Biofood.

Öppet mån–fre 15.00–18.00

       ford.se • 0281-211 20
Måndag–fredag 08.00–17.00

Öppet: lördag 10.00–13.00. 
Stationshuset, Dala-Järna, tel: 0281-213 71

målning • tapetsering • mattläggning 

plattsättning • golvarbeten • golv- och 

trappslipning • badrums renovering

Tel 20698  -  www.dalajarnahotell.se 

Lunchbuffé, catering, pub och boende 

Tel. 0281-201 11



 

Lunchbuffé dagligen! 
mån-fre  kl 11-14 
lör-sön   kl 12-15 

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se 

Rodis
Restaurang & Pizzeria

Tillsammans kan vi hjälpa djuren!
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.
www.djurensratt.se  I 08-555 914 00



Snöåområdets vision och framtida utveckling 

Snöå Bruks Herrgård 
Tisdag 10:e mars, 2015 
Frukost  kl. 7:30    
Presentation kl. 8:00  
Öppet Hus  kl. 9:00 

Anmälan: 0281-752 50       mattias.christianson@nlsvvansbro.se 

vansbrobladet@telia.com 0281 - 719 88

Å ÖÅÅÅÅÅ Ö

Hockey Vanåhallen 
Fredag 6 Mars A-lag 
19.00 VAIK-HAIK

Söndag 8 Mars U11/12
16.00 VAIK-Föräldrarna

Friåkning se hemsidan – www.laget.se/vaik
Bli medlem i VAIK-hockey – familj 300 kr, Ungdom 50 kr, > 

18 år 100 kr, bg 385-3280

Föreläsning med Anders ”Järnmannen” Olsson
 Måndag 16 mars klockan 19.00 i Teatern, Vansbro.

Biljettförsäljning utanför kommunbiblioteket 
torsdag 5 mars klockan 16-18 och fredag 6 mars mellan 

klockan 14-16.
Biljetten kostar 150:-/st inklusive fi ka.

Denna föreläsning är ett samarbete mellan Vansbro AIK Fotboll och 
Vansbrosimningen 



Till Er alla som hedrat minnet
av vår älskade

Lennart Nordin
vid hans bortgång, för alla

vackra blommor och gåvor till
olika fonder samt för allt stöd
och omtanke vill vi framföra

vårt varma tack.

ÅSA
Thom och Mattias
Robin och Anna

Mamma
Rune

Vår kära

Gertrud Höök
* 16 oktober 1927

har idag lämnat oss 
i stor sorg och saknad

Vansbro den 22 februari 2015

Syskonbarn med familjer
Övrig släkt och vänner

Herren är min Herde
Ps. 23

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Tyngsjö kyrka fredagen

den 20 mars kl. 10.00.
Efter akten inbjudes till en

minnesstund i Bygdegården.
Svar om deltagande till Malung-
Sälen begr.byrå tel. 0280-10555
senast måndagen den 16 mars.

Här är det enkelt att leva!
ÖPPET HUS PÅ SMEDBERGSSKOLAN
Smedbergsskolan bjuder in till Öppet Hus onsdagen 

den 11 mars mellan klockan 16.00–19.00.  
Eleverna kommer att ha ordinarie lektioner under 
 kvällen och du som vuxen är välkommen att se hur 
deras vardag kan se ut. 

VÅRENS KOMMUNDELSTRÄFFAR 
OCH SAMRÅD KRING STRAND-
SKYDDET
Vårens kommundelträffar samordnas med samrådsmö-
tena kring landsbygdsutvecklingen i strandnära lägen, 
det vill säga strandskyddet. Samrådsförslaget finns till-
gängligt på kommunens hemsida: www.vansbro.se och 
på de lokala servicepunkterna: Biblioteket i  Vansbro, Ja 
Järnas lokal, Äppelbo Gemenskap, Gamla skolan i Nås 
och Bystugan i Närsen under samrådstiden. 

ALLMÄNHETEN HÄLSAS HJÄRTLIGT 

VÄLKOMNA FÖLJANDE DATUM OCH TIDER:

Församlingshemmet Dala-Järna, 11 mars kl. 19.00
Pelarsalen Vansbro, 12 mars kl. 18.00
Bygdegården Äppelbo, 19 mars kl. 19.00
Skidstugan Nås, 24 mars kl. 19.00
Finnmarken Bystugan Närsen, 31 mars kl. 18.00

BIBLIOTEKET INFÖR 
FÖRSENINGSAVGIFT!
Den 1 mars börjar biblioteken med  
förseningsavgifter enligt nedan:
10 kr/bok, tidning, cd/vecka
20 kr/film eller spel/dag
Barnböcker och barnfilm är undantagna!

NOMINERA TILL ÅRETS KULTURPRIS 
RESPEKTIVE NATURPRIS!
Nu är det dags att nominera till Vansbro kommuns 
kultur pris respektive Vansbro kommuns naturpris 2015!

Vansbro kommuns KULTURPRIS delas ut årligen för 
förtjänstfull insats inom kulturområdet. Priset ges till en 
person eller grupp som genom sin verksamhet gynnat 
kommunen och dess invånare och som har anknytning 
till Vansbro kommun. Pristagare kan endast erhålla 
utmärkelsen en gång. Komplett lista över tidigare mot-
tagare av kulturpriset finns på 
www.vansbro.se/invanare/bibliotek-kultur/kulturpriset.
2014 års pris utdelades till Rune Israelsson, Ur Harry 
Nilsson, Ragnar Morling och Lars Olars.
 
Vansbro kommuns NATURPRIS delas ut årligen för för-
tjänstfull insats inom området natur/miljö. Priset syftar 
till att stimulera personer som gör insatser för att rädda 
värdefulla naturmiljöer. Vansbro kommuns naturpris
instiftades 2013 och delades ut för första gången 2014. 
Mottagare var Jean Granberg.

Mottagaren ska genom sin verksamhet inom området 
natur/miljö gagnat kommunen och dess invånare och per-
sonligen ha anknytning till Vansbro kommun.  Mottagaren 
behöver dock inte vara mantalsskriven i kommunen. Det 
kan vara en person eller en grupp av personer. Pristagare 
kan endast erhålla utmärkelsen en gång.

Båda priserna kommer att delas ut genom kommunfull-
mäktiges presidiums försorg i samband med national-
dagsfirandet i kommunen.

Nomineringar lämnas till Vansbro kommun,  

780 50 Vansbro, senast 2015-03-31. Kom ihåg att 

ange vilket pris det gäller! Kommunstyrelsen utser 

sedan pristagare.

Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se

VISSA FRÅGOR HAR INGA ENKLA SVAR.
Varje dag blir vi kontaktade av ensamma och utsatta unga som vill att någon vuxen tar dem 
på allvar. Smsa bris50 till 729 09 så ger du 50 kronor och hjälper oss att fortsätta svara.
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