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ÅRG. 62 NUMMER 11 Vecka 13
ONSDAG 25 MARS 2015

ed
dm
u
utb
ort t från eri!
t
s
öt
ut
ett
ar äskk ark
h
fl
h
Vi
sc

Ortens mest omtyckta köttbutik!

jan
sil

Utskuren biff
ff 229.95kr
Järnabygdens slakteri

89.95kr
/kg
Järnabygdens slakteri
l kt
k i

Lövbiff
ff

Köttfärss

Oxfilé

/kg

199.95kr
/kg

Järnabygdens slakteri

399.95kr
/kg

199.95kr
/kg
Järnabygdens slakteri

Pepparbiff

Järnabygdens slakteri

249.95kr
/kg
Järnabygdens slakteri
kterii
Kom in och prata kött med våra duktiga tjejer i charken!
Vi handhar butiksstyckat kött sju dagar i veckan!

Entrecoté

Priserna gäller onsdag - söndag med reservation för ev slutförsäljning & tryckfel.

Hemköp Dala-Järna 0281-200 01 • http://hemkop.se/Butiker/Hemkop-Dala-Jarna/

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21
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20 % RABATT

Telia Mobil Komplett
Beställ tom den 9/4
Så dubblar vi din surf.
2 GB blir 4, 6 GB blir 12…
Gäller så länge du har det kvar.

Frälsningsarmén

Källartorpskyrkan

Sön 29/3
16.00 Gudstjänst
Daniel Divert & Ludwig Fontanac.
Arméfika! Välkommen!

On
To

Ons 1/4

Fr
Lö

10.00 Musiklekis
14.00 Sånger till Kaffet,
Daniel Viklund &
Ludwig Fontanac.
17.00 Upptäckarna, Polisen
hälsar på!

Skriv in i din kalender redan nu:
2/4
18.00 Getsemanemöte
5/4
16.00 Påskdagsmöte,
Daniel Viklund, Borlänge
Alla Varmt Hornmusikkår.
Välkomna!

Sö
Må
Ti

Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Taborförsamlingen

Västerdalarnas Friförsamling
18.00 Källar’n.
11.00 Gudstjänst, Åke Johansson,
barnsamling, ”Källargudstjänst
på vinden”, servering.
13.00 FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE.
Mån 30/3 19.00 Allianskommitténs årsmöte.

11.00
13.30
10.00
18.00

Målarkurs.
Arbetskväll.
Änglabus.
Danskul.
Musikul.
Tonår/Träffpunkt. Innebandy i
gymnastikhallen.
Gudstjänst. Jenny Uhr.
Sångstund på Solgärdet.
Bön.
Symöte. Påskfest.

Kom ihåg anmälan till påskfesten.
Se förra veckans separata annons.
Senast fred 27/3

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Tor 26/3
Sön 29/3

18.30
17.00
17.00
18.00
09.30
19.00

Kapellgatan 5 Vansbro

To 26/3
Sö 29/3
Må 30/3
Ti

Alla varmt välkomna till Myrbackakyrkan!

10.30 Sång, Söderåsen.
11.00 Gudstjänst Blom Stig
Andersson.
19.00 Allianskommittens
Årsmöte i VDF.
18.00 Bön.
Välkommen!

Skålö Kapell
Lördag 28/3

16.00 Väckelsemöte
Välkomna!

Kom ihåg manusstopp!
Korrektur, Fredagar kl 12.00
Färdiga annonser, Måndagar 12.00
Årg 62

Effektiv
avfettning
Art 612615300



NU ÄR VI TILLBAKA!!!
TISDAGEN 31/3 ÄR VI I DALA-JÄRNA
FÄRG GOLV & INREDNINGS HUS
KL.12-18
VÄLKOMMEN
BESÖK OSS GÄRNA PÅ HEMSIDAN: WWW.MOBILOPTIK.SE
VID EV. FRÅGOR RING 076 531 01 12, 076 531 01 13
Bjarne Hansen - Göran Jansson
GLASEN TILLVERKAS I RÄTTVIK AV OPTILEKS

Ta hand om dina FÖTTER som ska hålla hela livet!
Genom att boka tid hos
oss i Blå huset hjälper vi
DIG med olika åkommor
i och på foten.

89:Ord. pris 129:-

/ST

Effektiv avfettning i geleform
Tar bort tjära,smuts,flygrost

Öppettider:
Vard 08.00 - 17.30
Lörd 10.00 - 13.00

www.adbildelar.se
vansbro@adbildelar.se
ombud i Vansbro
Provkör NYA Ford

Mondeo

NYHET!

Nagelsvamptest Som utförs
på ett enkelt sätt och du har
svar inom tre dagar.

VÄLKOMNA! och läs mer på
www.friskvardochrehabilitering.se

Åsa Lundberg

Susanne Lundberg

070-64 79 214

070-32 48 453

Snart PÅSK!
Hôlmbergs rökta regnbåge & laxröra på
FINNMARKNADEN
NTO-Lokalen Sågen 28 mars Kl.10-16

Dala-Järna 0281-211 20

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

GREVENS
BIL & TJÄNST
Skamhed, Vansbro
Tel 0281-122 10,
070-173 56 20
Ola Eriksson

Finnsoppa och kaffe med hembakt semla finns också på plats.

Välkomna!

Vansbrobladet/Järna-Nytt

Utkommer varje helgfri onsdag med en upplaga på ca 5.000 ex.
Eftertryck förbjudes. För insänt, ej best. material ansvaras ej.
Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden.
För skada pga uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.

Ansv. utg. Nils Gudmunds

Expeditionstid:
Fre 8-16 och Mån 8-16.
Tel: 0281-719 88 Fax: 0281-718 85
e-mail: vansbrobladet@telia.com

webb: www.vansbrobladet.se

Om korrektur önskas lämnas manuskripten senast fredag kl. 12.00!

vansbrobladet.se

NYHET!

Påskspecial på Rutsbrogården!
Påskäggjakt, tipspromenad, fiskedamm,
nygräddade våfflor, lotteri

reservdelar
och tillbehör
köper du hos
Dala-Järna 0281-211 20

TE-Röj & Plåt AB
Vi utför jobb inom: Plåt, byggnadsarbeten, Trädgårdsarbete &
röjning, Problemträd, och övrigt

076-277 41 15, teroj.se

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
KOM I FORM NU!
Fråga oss hur!
Else-Britt och Thorsten Limnell
Oberoende Herbalifedistributör

www.free-from-fat.com
Tel: 0281-30225

Luftvärmepumpar!
ͲͲͲVÅRREAͲͲͲAldrigvaritbilligare!!!
PanasonicHE9PKE+installSEK13985
MitsubishiFH25Ͳ635+installSEK13985
Cert.install/aukt.återf./5årsgaranti

– fira in påskhelgen på Rutsbrogården Långfredagen
den 3 april!
Ta med dig hela familjen för en dag att umgås!
Öppettider: 11-15
Inträde: 40:- för enskild, 100:- för familj
(2 vuxna och barn under 16 år)
Alla aktiviteter är inkluderade i inträdet!
Det kommer att finnas en mini-marknad med lokala
hantverkare!
Intresserad av att ställa ut?
Kontakta oss!
Välkommen!
info@rutsbrogarden.se
Tel: 072 5720590
www.rutsbrogarden.se
Rutån 22, 78051 Dala-Järna

ÅRSMÖTE

Nås Östra Vägars Samfällighetsförening
Tid: onsdagen den 15 april kl 18.00
Plats: Sit Rights lokal Närsjövägen (gå in på baksidan).
Ärenden enligt stadgarna.
Samt utdebitering för avdelning 1 och 2.
Verksamhets och revisionsberättelse finns tillgänglig hos
Finns Rolf Eriksson och Malte Sandström.
Styrelsen

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo
Torsdag 26 mars
9.00 Järna kyrka Gudstjänst med nattvar d, Eva Sjöström.
13.30 Solgärdet Andakt, Eva Sjöström.
14.30 Bergheden Andakt, Erland Östergren.
Fredag 27 mars
8.45 Nås kyrka Samling med skolan, Eva Sjöström.
10.00 Nås kyrka Samling med dagis, Eva Sjöström.
Söndag 29 mars
11.00 Järna kyrka Familjegudstjänst med nattvar d,
Robert van Aarem. Minikören och The Singers.

13.00 Äppelbo Fr iluftsgudstjänst vid Sälbr on, Erland Östergren.
********************************************

Påskpyssel på palmsöndagen
söndag 29 mars kl 9.30
Järna församlingshem
Kl 11.00 familjegudstjänst i kyrkan.
Kyrkfika (korv med bröd) i församlingshemmet.

Dans

Ordenshuset Nås
Sönd. 29/3 kl 16 - 19.30
Musik: Kennings

VED SÄLJES
Färdigkapad och
kluven ved i valfri
längd säljes.
Transport kan ordnas. Ring för mer
info + bokning.

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

Friluftsgudstjänst vid Sälbron i Äppelbo
palmsöndagen 29 mars kl 13.00
Erland Östergren.
Vi bjuder på buljong med tilltugg.

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

Sopplunch i Vansbro kyrkcentrum
onsdag 1 april kl 12.00
********************************************

11-kaffe måndagar Vansbro, torsdagar Järna

070-6909422, Anders

Årsmöte

Norets

samfällighetsförening

(Norets byvägar) håller
årsmöte i Bystugan
tisdag 31mars kl.19.00
Ärenden enl. stadgarna
Styrelsen

Möt vårsolen med

www.esvelt.se/0733Ͳ251567

Kom ihåg Finnmarknaden!
Söderbergs ostvagn kommer
till bystugan lördag 28 mars.
Sågens Bystugeförening

vansbrobladet.se

Välkommen till årsmöte/kretsstämma!
Tisdagen den 31 mars kl. 19.00 i Hulåns ordenshus.
Förutom årsmötesförhandlingar kommer klimat- o.
energirådgivare Maria Olofsson och pratar energi.
Vi bjuder på fika!
Vill någon ha handlingar innan mötet ring Ulla M.
Tel: 076-1303027

Suncovers svart/brun
Vansbropris

395:-

Beställ Lamm NU!
till påsk.
Järnabygdens slakteri
0281 - 204 08

Kundservice och telefonväxel
håller stängt 26-27 mars

Hyr ut ditt
boende!
Vi får förfrågningar kring centralt boende
i Vansbro, passa på att hyra ut din bostad
under Vansbrosimningen och Pepes cup
27/6–5/7.
Fyll i din intresseanmälan på
www.visitsodradalarna.se

Kommundelsträff/samrådsmöte
i Närsen
Vårens kommundelträffar samordnas med samrådsmötena kring landsbygdsutvecklingen i strandnära lägen, det vill säga strandskyddet. Ett
möte är nu kvar:

FINNMARKNAD
Sågen 28 mars

Skrifter om Finnmarken
hämtaV ur tidningen

DALPILEN

NYUTKOMMET
* Säfsnäs I (1862-1911)
* Finnarnes invandring
* Sveriges Finnmarker
TIDIGARE UTG.
* Järna, Äppelbo, Nås västra
* Lindesnäs, Nås östra
* Årsskrifter: 1913, 1914, 1915
Direktbeställning:
tel. 070-340 69 83
e-post: webprof3@gmail.com

Behöver du hjälp med..
Städ • Fönsterputs
Tvätt o Strykning
Gardinsömnad
ad
Gardinbyte

Välkomna åter!

Öppet: mån-fre 07-17

020-200 210 www.dalavattenavfall.se info@dvaab.se

Västerdala Service AB
Tel. 0281-715 16
Verkstadsvägen 4
Vansbro
Motorolja från

Kontoret har öppet för avtalade besök kl 8-12, 13-16.

Finnmarken Bystugan Närsen, 31 mars kl. 18.00. Välkomna!
Samrådsförslaget finns tillgängligt på komunens hemsida, samt på de
lokala servicepunkterna: Biblioteket i Vansbro, Ja Järnas lokal, Äppelbo
Gemenskap, Gamla skolan i Nås och Bystugan i Närsen under samrådstiden 1 mars - 30 april 2015.

Varmt välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde!
visitsodradalarna.se

Ärenden kan mailas till oss på info@dvaab.se.

Allt inom
skog & Trädgård
i Västerdalarna.

Sammanträdet äger rum måndagen den 30 mars kl.18.00 i Pelarsalen,
Medborgarhuset, Vansbro.
Bland annat kommer följande ärenden att behandlas:
bredbandsutbyggnad, medfinansiering
planeringsförutsättningar 2016-2018
tidsplan ekonomiska dokument 2015
motion: webb-tv vid kommunfullmäktiges sammanträden
på gång bland företagen i Vansbro kommun
Fullständig föredragningslista finns på
www.vansbro.se, anslagstavla och bibliotek.
Uwe Weigel, ordförande

Påminner om flextrafiklinjer i
kollektivtrafiken i Vansbro!
I Vansbro finns nu tre linjer för flextrafik:
Linje 719: Vansbro - Kättbo för vidareanslutning till Mora, med
avgångar måndag - fredag
Avgår från Vansbro resecentrum till Kättbo parkering (mån-fre) kl.08.35
Åter till Vansbro från Kättbo parkering (mån-fre) kl. 16.00.
Linje 718: Närsen - Nås, med avgångar torsdagar
Avgår från Närsen kl. 8.40
Åter från Nås kl. 12.30
Linje 717: Sågen - Vansbro, med avgång fredagar
Avgår från Sågen kl. 3.30
Åter från Vansbro kl. 14.00

Trädgården

Samtliga turer med flextrafiken måste förbokas senast två timmar före
resan på tfn. 0774 - 440000.

Ring Carina 073 833 48 22

Se kompletta linjer och kartor på www.vansbro.se!
Se också Dalatrafiks hemsida www.dalatrafik.se för mer information.
Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se

KVÄLLSÖPPET!

26 mars kl 18.00–20.00

Havoline Texaco
Superklipp

30% rabatt

mars
r t.o.m. lördag 28

20 %
15 %

Rabatterna gälle

tapeter, inomhus färg, utegräs,
avtorkningsmattor,
Golvabias vinylclick lämplig
för bl.a. uterum
lagerförda Einhell maskiner

de priser!
Badrumsinredning till rabattera

En lott till alla vuxna besökare, fina priser
bl.a. presentkort på Nordsjö färg 1500:–
Vi bjuder på lättare förtäring!

Öppet: Mån–fre 10–18
Lör 10–13

Besök oss i vår butik i Dala-Järna!
Tfn 0281-59 60 40

VECKANS RADANNONSER
Uthyres: Nyrenoverad, möblerad
1:a på folketshusvägen.
Ledig from maj.
Lena Fagrell 070-212 71 32
Säljes: Volvo 245 GL -93 avställd,
obes, 27800mil, rost finns, Röd,
Automat, S O V däck i varierande
skick. 3000:- eller bud
Fredrik 070-671 83 83
Säljes: Ny laptop HP 2600:-

070-638 12 03

Galleri Idésprutan
KURS INSTÄLLD

Radannonser i

/

Inlämnas hos Ja-Järna i Dala-Järna, Öppet mån-fred 08-16.00
Vansbrobladets redaktion, öppet fredag-måndag 08-16.00

kurstillfälle 28-29-mars
& 11 april uteblir!!
Flyttad till söndag
12 april kl. 11-16
För få anmälda!!
MVH Tessan 073 6791010

Hej!
Har ni sett att vi sänkt
priset på närmare 1000
Varor som är viktiga för
DIG å din familj???
Här följer några exempel.
VÄLKOMNA IN
OCH JÄMFÖR!

Och DU!
Hittar DU någon vara
hos någon butik på orten
som vi är dyrare på, säg
till så sänker vi priset till
samma eller lägre...
(Gäller ej klippvaror eller annonsvaror)

Bregott 600gr
Scan falukorv 800gr
Scan köttbullar 1kg
Skogaholmslimpa 775gr
Bravo apelsinjuice 2L
Smör 500gr Arla
Leksandsknäcke 830gr
Kellogg´s cornflakes 600gr
Felix smörgåsgurka 715gr
Nötfärs 1kg
Gammeldags idealmakaroner 1,3kg
Gevalia mellanrost 500gr
Herrgårdsost Arla kg
Strösocker 2kg
Pussi kattmat 12x100 gr

29:95
29:90
46:95
18:90
19:95
29:95
19:95
23:50
16:90
79:90
21:95
37:95
79:90
18:95
49:95

Ica
30:90
30:90
47:90
19:90
23:90
30:90
22:90
23:90
16:90
79:90
23:90
38:90
82:90
20:90
54:90

Hemköp
31:95
29:95
47:95
18:95
22:95
31:95
21:95
24:95
17:95
79:90
25:95
42:50
89:00
22:95
51:95

Libero
blöjor, alltid

79kr

för medlemmar
vid köp av andra varor
för 200:-

Gustavskorven
800gr köper du hos
oss för endast

59:95 st

Varmt välkomna till ortens billigaste matvarubutik önskar Mats med personal

Restauranger
i Vansbro kommun

Afterwork

fredag 27/3 kl 17.00 - 20.00
File´mignon black and white
Filé Oscar
Bra priser i baren (fram till kl 20.00)

0281 - 100 35

119kr

Med bra mat i magen klarar du hela dagen

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00

inkl inträde till Otygä

”Otygä frå ar sida”

Tor: Raggmunk, stekt fläsk
Pasta m tonfisksås

Spelar 21.00 - 01.00
inträde: 100kr

Välkomna!

Mån: Fläskpannkaka, lingonsylt
Falukorv, spenat, potatis
Tis: Laxpudding
Påskgryta m nötkött, ris/pot
Ons: Biff lindström, potatis, sås
Pasta fläskfilé

nöjeshusi
Vansbro

under
hårfästet

intedu

blåögda

fyndai
DalaͲ
Järna
utan
anmärknͲ
ing

Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

mån-fre kl 11-14
lör-sön kl 12-15
Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

Fre: Slottsstek, gräddsås, potatis
korvcouscous, dressing

åldersgräns 18år. leg kontroll.

Lunchbuﬀé dagligen!

Pepes Cup
Restaurang

Lunch 11-14
2 rätter

TacoBufé
Onsdagar

Restaurant DIDO & PUB

0281-10035

Månd- Torsd 11-22
Fred- Lörd 11-01
Sönd
11-22
”Restaurang Dido&Pub”

Rodis

Restaurang & Pizzeria
Månd- Torsd 11-22
Fred- Lörd 11-23
Sönd
11-22

028

1-10

363
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Korsordet gjort av: Olivia Ähdel

DĞŶǇŵŵĨŝŶŶƐƉĊǀĊƌŚĞŵƐŝĚĂ

lura

Lisa Gustavsson
Rätt svar är:
1: Ilbäcken
2: Skansbacken
3: Rågsveden

Gr

att

is!

Sportsidan

ansbrobladet@telia.com

0281 - 719 88

VAIK

PERSONLIG ASSISTENT LITEN DELTID SÖKES

HJS-Vansbro OK

HJS-Vansbro OKs
Orienteringsupptakt
Vansbro AIK fotbolls barn- och

ungdomsträningar har dragit igång i
Smedbergsskolans gympahall:
Flickor födda 03-05:
måndagar kl. 17-18.30
Ledare: Ellen Jansson och Erik Granberg

Pojkar födda 03-07:
söndagar kl. 10.30-12
Ledare: Lars Granberg och

Annandag påsk 6 april kl. 10.00
vid Gladtjärn, Uppsälje
Tipspromenad, Fika

Välkomna!

Nu kan du köpa handgjorda dalahästtvålar hos

EMMAS KROPPSVÅRD!

VAIK

Finnmarknadsloppet/Barnens Vasalopp
Vansbro AIK Skidklubb i samarbete med
Finnmarknaden
hälsar alla barn och ungdomar välkomna till
Krokmyra i Örskogen och
Finnmarknadsloppet/Barnens Vasalopp.

Mikael ”P” Persson

Pojkar födda 01-02:
tisdagar kl. 17-18.30 samt
torsdagar kl. 17-18.30
Ledare: Mikael ”P” Persson

Samtidigt avgörs öppna KM i klassisk stil,
klassvis från 9 år
Väl mött!

Välkomna till en härlig fotbollssäsong!

Vi Servar och reparerar

Dalasågen • 0281-718 15

Stort TACK! för uppvaktningen
på min födelsedag
Gunnel Liss Noret

Fina erbjudanden på massage
choklad & havtornsprodukter.
Välkommen in, torsdag & fredag 26-27 mars kl. 13-17
Hermelingatan 8A Vansbro Tfn 070 4560962

ÖPPNAR i nya lokaler

Lördagen den 28 mars första start kl. 11.00

Bollskoj för flickor och pojkar födda
08-09 startar när gräset blir grönare

VAG Service

Du ska vara kvinna, tobaksfri, ej djurallergiker, ”allmänt”
huslig och inte främmande för viss fysisk aktivitet. Du får
jobba med multifunktionshandikappad inom bl.a.
autismspektrat och adhd.
Äppelbo Assistans är en ek förening utan vinstsyfte. Lön
enligt kollektivavtal. Timanställning ibland delade pass.
Tel 0281- 709007 appelboassistans@telia.com
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Äppelbo

79.

(vi flyttar på andra sidan vägen )

Dala-Järna

Lördag 28 mars kl. 11-22.00

Massor av nyheter
Öppningserbjudanden
Fräscha vårblommor
Glasspremiär
Vi bjuder på..............
Kl. 20.30 tänder vi ljus inför Earth hour
Välkomna till oss!
www.garnacafeprecent.se

Kallelse

Medlemmarna i
Svartvikens
Vägförening kallas till
årsstämma
Torsdag den 9 april
kl. 18.00
Handlingar enl. stadgar

Ja Järnas lokal
(Hemköps parkeringen)

0281-21005

Vad tycker du om nöjesutbudet här i Vansbro. Till helgen spelar Otygä på fredag
och Billy Opel på lördag. Är
det nåt som passar dig?

Hans Hindrikes, Vansbro
Det var bättre förr, är lite magert nu tycker jag. Osäkert hur
det blir till helgen.

Anders”Skogis” Skoglund, D-J
Spelar ingen roll, går sällan ut
i.a.f. Till helgen blir det årets
sista vinterfiske för mig.

Philip Andersson, Vansbro
Utbudet är väl hyfsat men
kunde va bättre, ska absolut
på Billy Opel på lördan

Lindgren Bil o Däck
•Vansbro•Tfn 070 6554892•

ör
Dags f ?
te
däckby
Bra priser!

Dan Ilbäcks, Vansbro
Mycket dåligt utbud här, blir
det nåt så blir det Billy Opel
på lördan.

I en annan del av kommunen (västerut mot ÄPPELBO

I tisdags när vi hade
tryckt veckans ”blad” och
levererat dem till Posten
för distribution, bestämde vi oss för att ta oss en
tur till Äppelbo. Eftersom
klockan närmade sig 12
så startade vi med en
lunch på Äppelbo Värdshus. Det mest slående
intrycket man får är att
det är stora och fräscha
lokaler, vilket kanske
behövs när turisttrafiken
är som intensivast. Maten
smakade mycket bra och
en hel del gäster fanns på
plats.
Nästa anhalt blev ju
naturligtvis Tempo, som
finns i samma byggnad.
Vi träffade Ronnie, butikschefen som visade
oss runt i butiken. Ronnie
berättar att all uppvärmning i lokalerna sker med
återvunnen värme från
maskiner och frysar vilket
ger en klimatsmart och
billig värme. Det som slår
en direkt när man kommer in i lokalerna är en
stor, öppen och fräsch
planlösning, som verkligen känns modern och
trevlig.

Vi slank också in på
Rågsvedens Såg,s kontor
där träffade vi Per-Erik.
Han verkade en aning
bekymrad, han berättar
att vi säljer 70% av vår
sågade furu till Egypten-Algeriet-Marocko
och Sudan. Tyvärr så har
dessa länder just nu lite
betalningsproblem men vi
hoppas att det löser sig
framöver. Per-Erik lovade
oss en riktig visning av
hela sågen, så vi återkommer säkert med en
rapport om detta senare.

Eljan Bertilsson sitter och
funderar på diverse idéer.
Han sitter på kontoret
vid Vansbro Sparkfabrik
och berättar att om det
inte finns snö innan jul
så blir det en dålig säsong för oss, tyvärr har
vi drabbats av det nu två
år i rad. Eljan visar oss
en massa andra idéer
som han funderar på,
bl.a en midjestyrd spark
med hjul, bandsats till
crossmotorcyklar men det
mest intressanta just nu
verkar vara eldrivna mopeder och motorcyklar.

Nu har vi tagit oss över
älven där vi hittade PA
Eliasson och hans Äppelbo Bryggeri. Vi fick
en intressant visning av
hans lokaler vilka finns i
gamla ICA-affären. Just
nu kokar jag vår egna
enbärsdricka som vi ska
sälja på Finnmarknaden i
Sågen. Annars rullar det
på bra tycker Per-Erik, vi
finns nu representerade i
Borlänge, Sälen, Malung,
Hagfors och naturligtvis
på systemet i Vansbro.
Med de resurser vi har nu
kan vi som mest brygga 6000 L öl i månaden,
must är också nåt som
tillverkas efter eget recept. PA startade i nuvarande lokaler för ca 1,5 år
sedan men har haft detta
som intresse i många år
tidigare och gjort sina
provbryggningar hemma.
-Förhoppningsvis får vi ett
tillstånd för provsmakning
här i bryggeriet, troligen
inte förrän i juni-juli, men
det är nåt som vi verkligen ser fram emot, hälsar
PA.

till Er alla som hedrat minnet av
vår älskade

Stövling
Ingrid Eriksson
vid hennes bortgång med
blommor vid hennes bår och
gåvor till olika fonder.
Ett särskilt tack till
komminister Eva Sjöberg,
Peter Resare, Hemtjänsten
Vansbro och Söderåsen Gul 1.
Britt-Marie och Leif
Linnéa

Min älskade Make
Vår käre Far, Svärfar, Morfar
och Gammelmorfar

Harry Skoglund
* 3 mars 1933
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Dala-Järna den 14 mars 2015
GUN
Susanne och Mats
Jonas och Emy
Nils

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

Agnes Åhl

Daniel och Jenny
Åsa och Christer
Jacob och Malin
Andreas och Christian
Simon och Emma
Johannes och Wilma
Syskon med familjer
Vänner

vid hennes bortgång.
Ett särskilt tack till personalen
på Bäckaskog avd. 2
och Hemtjänsten
för god vård och omsorg.

När krafterna ständigt domna
Och ögat sin glans har mist
så skönt att från allt få somna
och vila finna till sist

Ruth och Hans med familjer

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredagen
den 27 mars kl. 13.00.
Alla som önskar närvara
hälsas varmt välkomna.
Akten avslutas i kyrkan.

Till Er alla

Vår kära Mamma
Svärmor, Farmor och Mormor

Thyra Norström
* 7 maj 1928
har idag stilla insomnat
Vansbro den 13 mars 2015
Rolf, Stig, Håkan,
Tore och Marie med familjer
Släkt och vänner
Kära lilla Mamma,
nu är Din strävan slut
All smärta den är borta
och Du får vila ut
För allt vi vill Dig tacka
för kärlek rik och stor
För omsorg och all möda
Tack kära lilla Mor
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Vansbro kyrka
fredagen den 10 april
i kretsen av de närmaste.

som hedrat minnet av vår
älskade

Jörgen Nilsson
Vi hade tänkt att vi skulle
hinna med en hel del under vår sightseeing genom
Äppelbo men i.o.m att
människorna här är mycket
trevliga och ganska vältaliga
så var detta det vi hann med
på en eftermiddag, men vi
lovar att vi kommer tillbaks,
kanske i juli när provsmakningstillståndet är klart.
Text o bild NG

vid hans bortgång för alla
vackra blommor och gåvor
till olika fonder, samt för
allt stöd och omtanke under
Jörgens sjukdomstid vill vi
framföra vårt varma tack!

Lilian
Kristina och Kristoffer
med familj

till Er alla som hedrat
minnet av vår kära

Gertrud Höök
vid hennes bortgång. Ett särskilt
tack till personalen på
Söderåsen, Anette Oskarsson
och Maria Granlund.
Syskonbarnen

Annonsstopp
Korrektur
FREDAG kl. 12.00
Färdiga annonser
MÅNDAG kl. 12.00

Gilla oss på Facebook

bpr@telia.com
www.bpr.se

0281-59 59 50

ygg

0:– i värmekostnad ger
pengar över till annat.
Om-, till- och nybyggnad till
fasta priser.

låt

Allt inom tunnplåt.
Specialitet: Falsning av tak.
Ventilation.
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Nu bjuder vi på elen första året!
Just nu ingår elförbrukningen i tolv månader när du
köper någon1
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Erbjudandet gäller t.o.m 31/3 2015.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Lokala avvikelser kan förekomma.

RING
BENGAN
070-618 43 27

www.ivt.se

VI SAMARBETAR MED

DALA-JÄRNA EL

Vatten, avlopp och värme.
Specialitet: Berg- och ytjordvärmepumpar och badrumsrenovering.

Underhåll och skötsel av
fastigheter för företag och
privatpersoner.
Installation och service av
Pelletsbrännare
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Hör gärna av Er!

