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10:- vecka på Hemköp!

Köttbullar.
Garant, 350g

Skynda fynda bra varor till superlåga priser!
Här är ett axplock:
10kr

Salami. Garant
10kr Plånboksförp. 80g

10kr

10kr

Youghurt. Yoplait
4x125g
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Eldorado
10kr
Kaviar. Garant
250g

Gräd
dfi

10kr

Juice. Del monte
1Liter
10kr

ågen
Rosta. P
450g 10kr

l. AR
LA
3dl
Välkomna önskar Andreas med personal

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

VÅRAKTUELLT!
Vårfisket under upplock.
spännande nyheter
fr. ABU, BlueFox, Rapala, Shimano.
spinn, haspel, fluga, spön, rullar och set.

NU! till aktivitetspriser

Monark-Crescent-Marvil

Cyklar. Barn-Dam-Herr modeller
Passa på Nu! innan aviserade
prishöjningar.
Reservdelar, Tillbehör, Serviceverkstad
Äppelbovägen 2 Tfn 0281 10167

sön 19/4
		

Frälsningsarmén

16.00 Gudstjänst,
Ove Aronsson & Margareta
Karlsson m fl. Arméfika!
ons 22/4
10.00 Musiklekis med fika!
		
14.00 Sånger till kaffet
		17.00 Upptäckarna (förbere
delse för lördagens
familjefest kl. 16)
Alla Varmt
&
Välkomna! Studieverksamhet
kulturarrangemang sker i samarbete med

Nås Missionshus

Sönd. kl. 16.00 Eftermiddagskaffe
Sång o Musik med ”Vi 4” från Dala-Järna
Försäljning av hembakat bröd
Månd. kl. 18.00 Handarbetskväll
Onsdagar kl. 13.30-16.00 CofféHouse för alla.

Välkomna!

Årg 62

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Källartorpskyrkan

To
Fr
Lö
Må
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On

17.00
09.30
19.00
19.00
10.00
18.00
18.30

Välkomna!

Änglabus.
Musikul.
Cafékväll. Se separat annons
Tonår/Träffpunkt.
Bön.
Symöte.
Målarkurs.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Taborförsamlingen

Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden.
För skada pga uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.

Ansv. utg. Nils Gudmunds
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Kapellgatan 5 Vansbro

Sö 19/4
Ti 21/4		

11.00 Gudstjänst
Levi Palmén med team från
Falun
18.00 Bön
Välkommen!

Västerdalarnas Friförsamling

Tis 14/4 18.00 Gemensam bön, nattvard och
lovsång i Tabor.
Tor 16/4 18.00 Källar´n.
Lör 18/4 15.00 ”Miniläger” Källargudstjänstgänget D-J/Malung.
15.00 Tonår/Träffpunkt: Skate och
grillning vid Källartorp.
19.00 Cafékväll i Källartorpskyrkan
med Bengt Sjöberg. Se separat
annons.
Sön 19/4 11.00 Gudstjänst för alla åldrar,
André Ihlar, Jenny Spett,
barnsamling, ”Källargudstjänst
på vinden”. KYRKKAFFE!
Alla varmt välkomna till Myrbackakyrkan!

Vansbrobladet/Järna-Nytt

Utkommer varje helgfri onsdag med en upplaga på ca 5.000 ex.
Eftertryck förbjudes. För insänt, ej best. material ansvaras ej.

Distrikt Dalarna
0707-52 06 14

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!

Äppelbo

79.9

Vansbro Trädgård, Sandbäcken
Penseér

Hasselfors jord o gödsel
Öppet:

vardagar 10.00-18.00 lördag-söndag 10.00-13.00

Välkomna! Tfn 0281-10225, 070-2011166

Torsdagen den 16/4
kommer vi till
ICA i Vansbro,
kl 10.00-18.00

KOM I FORM NU!
Fråga oss hur!

Else-Britt och Thorsten Limnell
Oberoende Herbalifedistributör

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

VED

VED

Färdigkapad och kluven
från 350 kr/m³
Blandved och även
ren björk

Per Anders Pettersson
Nås, Tfn. 070 6702154

Lack av köksluckor
Nu! endast 300:-/st
ck Customlac
a
l
l
i
k
BPlastreparationer

Utby 2, 78051 Dala-Järna
RALPH´S
BIL

&

MC

LACKERING

Tel.

ÅRSMÖTE

Kvinnojouren i Vansbro/Gagnef/Leksand håller
årsmöte. Måndag 4 maj kl. 18.00
Lokalen på Odd Fellowsgatan 4.
Sedvanliga mötesförhandlingar.
Info: 070-6635379
Välkomna!

073-181

11

46

Plastbåt 5 m, något defekt.
Båtmotor Penta, 3500:-

0281 30515

NYHET!

RUTSBROFONDEN
Stiftelsen Rutsbro Johan och Anna Perssons fond

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

var från början tänkt att annordna gratis sommarkoloni
för barn inom Järna kommun på Rutsbrogården, vilket
senare kom att omfatta hela Vansbro kommun
Eftersom det blev svårt att upprätthålla den tanken
beslutades att fastigheten skulle säljas och att
avkastningen av kapitalet ska delas ut för att stödja
lägerverksamhet i olika former för barn och ungdomar
skrivna i Vansbro kommun.

Trädgårdstjänster-trädbeskärning

Utförs av: PHLOX trädgårdshälsa
Per-Arne Hallqvist Tfn. 073 9311214

Art 612615300
Art 612615300

89:89:-

Dags för
sommardäck

Vi har
dom!

Dala-Järna 0281 20220

borttagning
av är
tjära,
smuts och
flygrost för
före biltvätt. Den
SONAX Xtreme Intensiv
Avfettning
en effektiv
avfettning
änföre
hälften
så mycket
borttagning av tjära,innehåller
smuts ochmindre
flygrost
biltvätt.
Den petroleum än
och är därför
innehåller mindre äntraditionell
hälften såavfettning
mycket petroleum
än mycket mer skonsam mot
plastdetaljer
samt
att attmer
miljöbelastningen
traditionell avfettning
och är därför
mycket
skonsam mot blir mycket mindre.
1L.
plastdetaljer samt att att miljöbelastningen blir mycket mindre.
1L.

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

Enskilda personer och/eller grupper skrivna inom Vansbro
kommun kan till och med det år man fyller 18 söka bidrag till
lägerverksamhet.

ombud i Vansbro

Ansökan ska vara inlämnad senast 30 april 2015 och/eller
30 november 2015 till

Provkör NYA Ford

Mondeo

För information, ring kyrkoherde Robert van Aarem
tel 0281-75704

Dala-Järna 0281-211 20

i samarbete med Tandtrollet och Vansbro Kulturhus

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

Klädbytardag 18 april

GREVENS
BIL & TJÄNST

Dina gamla kläder blir ”nya” för någon annan.
Kom och byt kläder på två platser.
Allt som lämnas in ska vara helt och rent.

Skamhed, Vansbro
Tel 0281-122 10,
070-173 56 20
Ola Eriksson

Tandtrollet/biblioteket i Järna

Inlämning fredag 17/4 kl. 18.00 – 22.00
och lördag 18/4 kl. 9.00 – 9.45
Bytet sker kl 10.00 – 13.00

Kulturhusets andra våning, Vansbro

PÅMINNELSE

Dala-Järna Östra JVF
påminner att det är hög
tid att skicka in årets
skottlistor till föreningen.
Styrelsen

Inlämning lördag 18/4 kl. 9.00 – 10.30
Bytet sker kl. 11.00 – 14.00

Överblivna plagg säljs för 10 kr st. månd. 20/4
Kl. 18.00 – 20.00 på Tandtrollet/biblioteket i Järna,
resten skänks till Erikshjälpen.

/ST

/ST
Ord. pris 129:Ord. pris 129:SONAX Xtreme Intensiv Avfettning är en effektiv avfettning för

Rutsbrofonden, c/o Svenska Kyrkan
Strandvägen 1, 780 51 DALA-JÄRNA

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER

Effektiv
Effektiv
avfettning
avfettning

Kallelse

Medlemmarna i Morbergets samfällighetsförening

kallas till ordinarie årsmöte måndag 27/4
kl. 18.00 hos LRF Konsult, Myrbacka 85A
(f.d. Folktandvården, ingång på baksidan)
Ärenden enl. stadgarna.
Styrelsen

Service, reparationer, fordonsdiagnostik, hjulinställning, däck.
Fabriksvägen 8, Vansbro
0281-101 41, 070-534 12 52
Mats Hansson

lömt att vi minns
g
i
v
r
e
Sång

KALLELSE

Allt inom
skog & Trädgård
i Västerdalarna.
Öppet: mån-fre 07-17
Västerdala Service AB
Tel. 0281-715 16
Verkstadsvägen 4
Vansbro
Motorolja från

Medlemmar i Utsäljebergets vägsamfällighet
kallas till ordinarie årsmöte
Onsdag 29 april kl. 18.30
Församlingshemmet Dala-Järna.
Ärenden enl. stadgarna.
Styrelsen

VÅRSOARÉ

med ”Käringarna” (Karin & Rosita från Järnarevyn)
Hulåns Ordenshus lördagen 25 april kl. 18.00
Kaffe & duppa
på
Kom risk!
Entré 80:VÄLKOMNA!
gen
e

SENIORSHOPPEN
Kommer onsdag 23 april kl. 14.00
till Pelarsalen, Medborgarhuset.
Visning och försäljning av kläder.
Alla seniorer är välkomna. Fika med bröd 30:-

Havoline Texaco
Superklipp

Arrangör:

30% rabatt

PRO VANSBRO

Vad gör prästen en vanlig onsdag?

Kungörelse

Lindgren Bil o Däck

•Vansbro•Tfn 070 6554892•

ör
Dags f ?
te
däckby
Bra priser!

TORNEMALMS
BILREKOND
BILVÅRDSEXPERTEN
♪ Allt inom bilvård
♪ Stenskottslagning
♪ Matt o Möbeltvätt

Tel. 070-6560396
Flotten passerade
älvbron

10 april 2015 kl. 06.53.21
Vinnarna är underrättade
Reservation för ev. tryckfel

Sälas bystuga

Underrättelse/Bygglovsansökan
Har du en projektidé
och vill veta
Aktelo AB ansöker om bygglov för uppsättning av telemaster i samband
mer om finansiering
EU-medel?
med utbyggnad via
av mobiltelefonsystem
(3G).
Nu kommer Europa till
Nås, Äppelbo
och Dala-Järnaför
genom
Georg
Masterna
är dimensionerade
att klara
sametablering
Gyllenfjell från Europa
Direkt
Dalarna
och
kommunens
satsning
på
teleoperatörer.
”Förvaltningen på plats”!

med flera

Med hänsyn till att kretsen ”berörda” är svår att exakt definiera sker
bygglagen)

Följande datum och tider
gäller:
underrättelse
(enl. bestämmelserna i 8 kap. 22 § Plan- och
Onsdag 15 april 17.00genom
- 19.00 Lokala
servicepunkten, Äppelbo
annonsering.
			
Gemenskap, Äppelbo
Onsdag 22 april 17.00Masterna
- 19.00 Lokala
servicepunkten,
Dala-Järna
skall
placeras Ja
påJärna,
följande
platser:
Varmt välkommen till Skålö
din lokala
servicepunkt!
42:3, ca 370 m öster om sjön Rälgen

Vi träffade prästen i Järna en helt vanlig onsdagsefter-

Sälen 1:1, mellan Opsaheden och Torrtjärn
middag, vår fundering innan var väl ungefär, att prästen
Järna-Storbyn 48:1, ca 1 km väster om Vansbro
jobbar väl på helgerna och ligger och vilar upp sig under
Snöån 14:8, ca 200 m öster om Snöå Herrgård
veckorna. Robert van Aarem berättar att det nog inte
Västerdala
Mc
Sveden 7:13, ca
500Klubb
m norr om Utanhed
Årsmöte för
Västerdala
MChängmatta
klubb
är så
enkelt, ingen
här inte. -Jag jobbar 10
Bertils 1:2, ca 750 m sydost om Vakern
dagar
4, men
Söndag 8 februari
kl. sen
17.00ledig
i Annexet,
Dala-det funkar sällan så utan man
MEDLEMSMÖTE
Haga
24:12, ca 500 m sydost om Flatbyn
nog
igång
nästan
jämt.
Idag t.ex har jag haft en del
Järna Hotell.är
Inger
Svahn
berättar
och visar
bilder
resa. Kaffe
och församlingsbor,
smörgås.
Fredag den 17 aprilNäveråsen
kl.17.30,5:1,
Flottaren
Vansbro
ca 500 m
nordväst om Västerfalletfrån sin USAsamtal
med
planering av gudstjänst,
Lindesnäs 9:25,
ca 1 km
ostsydost om Lindesnäs
administration, koll av fakturor, personalsamtal, träffat
Med efterföljande
hojsnack
i restaurangen
Välkommen!
kyrkogårds
o fastighetsutskottet, lönesamtal med perHåvberget
3:20, norr
om Sormaberget
” AFTER
MEDLEMSMÖTE”
Ordförande
sonal och
framförallt har jag ”surrat” med gubbarna i
Morn 47:1, ca 500 m öster om rv 64 i Eldforsen
ordis
gubbträffen, en mycket viktig och social del av jobbet
Mellanvakern 1:3, ca 250Välkomna!
m från Östra Vakerns
nordvästra strand
som också tar en hel del tid. Robert berättar att det är
Orsala 9:2, ca 600 m väster om Närsjö
stor prästbrist i hela landet framförallt på landsbygden,
Rågsveden 24:34, ca 350 m in på väg mot Finnlokåsen
Myrbacka 14:25, ca 250 m från Gänsens nordöstra strand så efter ca 5,5 år på universitetet så kan man börja som
Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se

präst, efter ca 9 år är man färdigutbildad kyrkoherde.

Handlingarna finns tillgängliga mellan
-Nu måste jag till massören för min axel säger Robban
och hastar iväg. Tack säger vi på redaktionen för ett
02-05-16 t.o.m. 02-06-05 i:
Foajén på Medborgarhuset, Vansbro, tel. 0281-750 00 samt intressant
Biblioteken ioch spännande möte.
Text o bild NG
Nås, Dala-Järna och Äppelbo
Upplysningar lämnas av:

VECKANS RADANNONSER
Säljes: Kylskåp, höjd 174 cm
bredd 60 cm, 5 år gammalt. 600:-

072-5551634, Vansbro
Säljes: Hus i Skamhed
Fint läge, nära älven, 4 rok
Johan 070-3946888

Kerstin 070-3193074

Säljes: Mercedes-Benz C240T
autom, kombi, bensin, S+V, nyb.
ua.22000mil, lite rost, 11000 kr
bvsa. 0708-779747
Säljes: Trehjuling Monark, fot
&handbroms m belysning I skick
som ny 4500kr I Dala-Järna

0708-779747 se även annons i Blocket

Säljes: Crescent MTB 24 vxl 26”
Svart cykel, fint skick
070-5104279, Vansbro

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna Nytt

för bara

20kr/Raden!

DÄCK
Bra pris på kvarvarande
lager
Passa på fynda vinterdäck
076‐142 6419 (Kväll & helg)
rivabdack@telia.com
RINGTJÄNST VANSBRO

GÖR SOM ANDRA

SKOGSÄGARE
Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner
Malung/Dala-Järna
tel. 0280-59 37 83
lrfkonsult.se

Värdering
Ekonomi
Juridik

ANLITA VANSBRO KOMMUNS
BYGGENTREPRENÖRER

Allt inom VVS
Lass Rör

0281-20 968 • www.muntersbygg.se
070-535 69 79 • info@muntersbygg.se

Stefan Lass

Allt inom golv och vägg, kakel och klinkers

målning • tapetsering • mattläggning
plattsättning • golvarbeten • golv- och
trappslipning • badrumsrenovering
Besök oss i vår butik i Dala-Järna
eller ring 0281-59 60 40

Bygg, Mark & Rör

Vansbro • Tel 0709-424 100

AV
ING !
N
J
ER
ÄL
RS PET
BPR_brevpapper_visitkort_kuvert
10.34
A
FÖ T04-03-11

070-34 55 666 • 0281-716 77
www.forsellsmaleri.com

Specialist inom
renovering av
äldre byggnader.
Eget hyvleri.

Tfn 073 9973246

070- 633 32 37

Sida 1

072-531 26 41 Johan • 072-531 20 41 Daniel
vdalael@gmail.com

Tel 200 05

Markus 0730-322 331 • Niclas 0730-322 332
P-A 0730-322 333

TE-RÖJ & PLÅT AB
Vi utför
Plåtarbeten • Byggnadsarbeten

Röjning • Trädfällning • Övrigt

070- 528 67 22

0762-77 41 15, teroj.se

Bygg Och Alltjänst
I Dalarna

070-4186211

vansbro ab
Industrigatan
24
BYGG
• PLÅT
• RÖR

780 50 Vansbro
Fabriksvägen 5, 780 50 Vansbro
Tel 0281-59 59 50
Tfn 0281-59 59 50

Vi utför:
Markarbeten • Anläggningsarbeten
Beläggningsarbeten
Tel 0281-714 08 • Fax 0281-718 65

0281-717 33
TRANSPORTER • GRÄVTJÄNSTER

Sportsidan
Hulåns IF

nr 8
nr 48
nr 118
nr 40

Drag-

Stödföreningen för

1:a vinst
2:a vinst
3:e vinst

Friidrotts Träning

Hulåns IF Skidor. April

vid Gymnastikhallen Dala-Järna
Onsdagar kl. 17.30
med start den 22 april

Förskoleålder→äldre
Gamla som nya hälsas VÄLKOMNA!

HIF Friidrott

Hulåns IF Fotboll April
nr 6
nr 105
nr 17

Fotbollssektionen

VAIK
Stödföreningen för

Drag-

Drag-

Stödföreningen för

1:a vinst
2:a vinst
3:e vinst
4:e vinst

Restauranger
i Vansbro kommun

Hulåns IF

VAIK Hockey April dragning

1:a vinst
2:a vinst
3:e vinst
4:e vinst

nr 15
nr 142
nr 9
nr 163

Operation Giftfri Förskola

Miljögifter i barns vardag -hur kan de undvikas?
Torsdag den 23 april kl. 18.30 Vansbro Församlingsgård
Lillian Lundin Stöt, Naturskyddsföreningen
Stina Jakobsson, Vansbro Kommun
Korrektur från Vansbrobladetföräldrar,
AB.
Föreläsningen riktar sig till förskolepersonal,
politiker och
Granska
och
återkom
med
godkännande/Ändringar
via:
övriga intresserade.
Mail: vansbrobladet@telia.comVälkomna!
eller Telefon: 0281 - 719 88 Senast Måndag Klockan 12.00

Med bra mat i magen klarar du hela dagen

Lunchbuffé dagligen!
0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
Tor: Ängamat (soppa) pannkaka
sylt grädde
Flygande Jakob, ris
Fre: Fransk köttgryta ris/potatis
Crepes´m skinkfyllning
Mån: Isterband persiljestuvad pot
Kycklinggratäng
Tis: Gulaschgryta potatis/ris
Panerad torsk kall sås potatis
Ons: Kyckling panerad, tomatsås
ris
Falukorv sweet chili
nudlar/ris
Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

Kungörelse

Ett stort tack till alla som
bidragit
2-spalt
57 mm med paket
Välkommen till årsmöte/kretsstämma!
553:ex
moms
och
pengarordenshus.
till julfesten för flyktingungdoTisdagen den 31 mars kl. 19.00
i Hulåns
Förutom årsmötesförhandlingar kommer klimat- o.
marna i Vansbro.
energirådgivare Maria Olofsson och pratar energi.
med för
Nås uppsättning
och Äppelbo Församling
Vi bjuder
på ﬁansöker
ka!
Aktelo
AB
om Järna
bygglov
av telemaster i samband

Underrättelse/Bygglovsansökan
Vill någon ha handlingar innan mötet ring Ulla M.
Tel: 076-1303027

mån-fre kl 11-14
lör-sön kl 12-15

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

Tel 0281-20698

Pepes Cup

Restaurant DIDO & PUB

0281-10035

Restaurang

Lunch 11-14
2 rätter

Månd- Torsd 11-22
Fred- Lörd 11-01
Sönd
11-22

TacoBufé
Onsdagar

”Restaurang Dido&Pub”

Rodis

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

028

1-10

Öppettider:
Sön-tors 11:00-22:00
Fre-lör 11:00-01:00
Hjärtligt välkomna!
Tel 0281-103 63

363

Erbjudande!
Förrätt:
Skagen.

0281-240 80
snoaresort.se

Varmrätt:
A´la carte
FiléFredag
Mignon.
kl 18-21.30

Lördag kl 12-15 & kl 18-21.30
Efterrätt:
kl 12-15
PannacottaSöndag
med hallonsås.

Menyölmm
Inkl ett glas vin/50cl
ellerfinns
läsk på vår hemsida

Pris 199:-

r
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t
s
e
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L
E
Utkläddä hornkusär
Järna
Gällar 9/12-11/12

med utbyggnad av mobiltelefonsystem (3G).
Masterna är dimensionerade
för att klara sametablering med flera
Sandupptagning
i Vansbro kommun
teleoperatörer.
Under denna vecka kommer
vi att börja med sandupptagning efter vinterns
Gästartister: Marcus Hurtig o Madde Larsson

halkbekämpning. Tveka inte att höra av Er om Ni vill ha hjälp med att få fint på
Med hänsyn till att kretsen ”berörda” är svår att exakt definiera sker spelar Johnny Cash o June Carter
gårdsplanen. Inget uppdrag är för litet eller för stort.
Lördag 2 maj kl. 20.00 JUF-lokalen Dala-Järna
underrättelse
bestämmelserna
i 8 kap.
22på
§ Planoch bygglagen)
Vårt kvalitets- och miljösystem
lägger(enl.
grunden
till att våra arbeten
utförs
ett
Ent
genom annonsering.
ré 1
professionellt och miljömässigt
riktigt sätt.
Förköp: 070 5108485
00:överblivna biljetter säljes på plats
Masterna
skall att
placeras
platser:
Välkommen
höra av Erpå
till följande
kontoret i Vansbro
Välkomna!
Järna Teater
Emil Skoglund
tel. 0281-103 78
Skålö 42:3, ca 370 m öster
om sjön Rälgen

Sälen 1:1, mellan Opsaheden och Torrtjärn
Järna-Storbyn 48:1, ca 1 km väster om Vansbro

TILL SALU
Nu verkar våren vara här, så nu
drar jag igång på allvar igen och
emottager nya objekt för försäljning. Ring eller maila så kommer
jag och gör en kostnadsfri bedömning av värdet på er fastighet
inför ev. försäljning.
Träffas på kontoret i Dala-Järna. eft. ÖK
Fler fastigheter önskas för försäljning.
Utställning av fastigheter i skyltfönstret,
FöreningsSparbanken Vansbro och kontoret Dala-Järna.
Alla objekt på internet: www.hemnet.se
och www.dalafastigheter.com

FASTIGHETSMÄKLARE
LARS-ÅKE JOHANNESSON

0281-133 68, 213 38, 070-654 54 62
e-post: info@dalafastigheter.com
OMBUD FÖR DALARNAS FÖRSÄKRINGSBOLAG

Mercedes C180T -99
ca 28.000mil, bensin,
SoV däck, bromsarna bör
ses över. 9000kr
Olivia 073-656 71 73

Mannekäng
uppvisning

med mingel på
Modebacka Dala-Järna
torsd. 23 april kl. 18.30

Utflykt till
Tyngsjö kyrka

på högmässa sönd.
26 april kl.11.00
Kyrkkaffe!
Samåkning ordnas
Anm. Hillevi 13098,
Lennart 20660
Välkomna!

SevabAB företaget som fixar det mesta

Jesper Eriksson, gick
ifrån att lackera bilar
och mc i Dala-Järna till
att bli en mångsysslare. 2007 tog Jesper tillsammans med
Thomas Olsson över
dåvarande Sevab. Då
var det mest tidningskörning och lite styckegods. -Det fortsätter
vi med, vi kör alla
morgontidningar ända
upp till Rörbäcksnäs.
-Men vi har många fler
ben att stå på numera
säger Jesper.
Med hjälp av ca 10 årsanställda klarar vi en hel del,
t.ex grustransporter, div. grävningar, markarbeten,
kabelgrävning, enskilda avlopp, asfalteringar och under
vintern naturligtvis snöröjning. Vi har satsat på många
unga anställda som vi själva lärt upp under åren, vilket
har fungerat mycket bra. Nu ser vi fram emot en bra
sommar, orderböckerna ser ut att fyllas på bra, hälsar
Jesper.
TEXT O BILD NG

Stiftelsen Falkdonationen, ÅRSMÖTE

Norrlandswrappers
Ingredienser
2 tunnbröd
grönsallad

Norrlandsfyllning:

1 liten burk keso
100 g rökt kött
8 skivor smörgåsgurka
1/2 äpple
1 msk riven färsk pepparrot, salt, svartpeppar

Gör så här:

Skär kött, gurka, och äpple i små tärningar. Blanda keso,
kött, gurka, äpple och pepparrot. Smaka av med salt och
svartpeppar. Lägg sallad på bröden och därefter fyllningen
och rulla ihop.

Tisdag den 28 april kl. 18.00 Bygdegården Nås
ev. bidragsansökan inlämnas under adress:
Orsala 5, 78053 Nås, senast 26/4
Styrelsen

Mascagni / Leoncavallo
Dubbeloperan

Vansbro Motorklubb

Cavalleria Rusticana
och Pajazzo

Söndag den 19 april kl. 15.00 Ja Järnas lokal
Fika!
Välkomna!

Lördag 25 april kl. 18.30
Bilj 230 kr vid kassan

ÅRSMÖTE

OBS! Tiden

ÅRSMÖTE

Jensens-Skramsens samfällighetsförening
kallar till årsmöte
onsdagen den 29 april kl. 19.00
i församlingshemmet Dala-Järna.
Ärenden enligt stadgarna samt utdebitering.
Styrelsen

www.vansbroteater.se
Välkomna!

FÖRELÄSNING AV

TRÄDGÅRDSKONSULENT

SOLVEIG SIDBLAD

Solveig berättar om hur vi
tar o sätter sticklingar av
bl.a krukväxter, prydnads
o bärbuskar. Passa på att
ställa frågor om allt som
har med trädgård att göra

Vandra längs Västerdalälven 14‐16 maj
med Föreningen Dalkarlsvägen
14 maj Vansbro – Nås
15 maj Nås – Dala‐Floda
16 maj Dala‐Floda – Djurås

Informationsmöte

Pelarsalen, Medborgarhuset, Vansbro

Onsdag 15 april kl 19
Information även om tidigare och kommande
Storvandringar från Ovansiljan till Stockholm

I samarbete med Kultur Vansbro
www.dalkarlsvagen.se

PÅMINNELSE

Annonsstopp
Korrektur
FREDAG kl. 12.00

ÅRSMÖTE

22 april kl. 19.00
Ja Järnas lokal

Plats: Turistbyrån Vansbro

lördag 18 april kl. 16.00
Entréavgift:
Medl. 50:- Övriga. 100:Fika finns!

Färdiga annonser
MÅNDAG kl. 12.00
För info: 0281-71555

Dala-Järna Östra JVF
påminner att det är hög
tid att skicka in årets
skottlistor till föreningen.
Styrelsen

Besök våran
hemsida
vansbrobladet.se

Rätt svar

Gissningstävlingen vid
Finnmarknaden Sågen.
Tallens ålder: 93 år
Tallens höjd: 21,4 m

Vinnarna är underrättade.

Nu har väl ändå våren kommit på allvar. Har du kännt av några vårkänslor ännu?

Här är grabbarna bakom företaget SAMU

Thomas Olsson, Mark och Thomas Aspelin driver sen
1,5 år tillbaka Samu. Vi har yrkesutbildningar som gör
arbetsplatserna säkrare och effektivare, våra kunder är
både privatpersoner och företag främst från Dalarna och
grannlänen. Några utbildningar vi har är: skylift, fallskydd, gräv o lastmaskin, fordonsmonterad kran, truck,
arb. på väg, teleskoplastare mm. Sommaren är oftast
en lugn period, de flesta eleverna har vi under höst och
vintern. Genom mer utbildning kommer vi att bredda
oss ännu mer framöver, vilket förhoppningsvis innebär
fler kunder.
Text o bild NG

Nils-Erik Edlund, Dala-J
Att ljuset kommit åter
känns bra, efter en vår
kommer en höst vilket
känns ännu bättre.

Jan Elovsson, Vansbro
Jag har verkligen fått
vårkänslor, allt blir
ljusare, varmare och
gladare.

Anders Karlsson, Skålö
Jajjamen, nu går vedmaskinen på högtryck
sen får man inspiration
till att grejja hemma på
gården.

Ronja Elovsson Jägmo, Vansbro
Ja faktiskt, det är kul
och allt blir mycket gladare med sol och när
bäckarna brusar.

Varför blir vi sjuka?

Vi som bor i västvärlden kan äta oss
mätta dagligen, och borde då vara starka
och friska, men så ser inte verkligheten
ut. Jag själv är ett exempel, 15-tal olika
krämpor stora som små i 45-årsåldern,
vilket verkar vara ganska normalt vad
jag förstår. Men hur kommer det sig att
vi får problem med hälsan egentligen?
Det är nu jag börjar läsa på om mina
krämpor och vill försöka finna en hållbar lösning på problemen. Här delar jag
mina erfarenheter efter 1000-tals timmar på nätet/bloggar/föreläsningar och
egna erfarenheter.
Att kroppen blir sjuk på olika vis t.ex.
diabetes, hjärt och kärlproblem, övervikt, allergier, sömnstörningar, magproblem, cancer, värk, hudutslag och
alla andra välfärdssjukdomar tycks ha
gemensamma orsaker. Vårt immunsystem tar hand om alla skadliga bakterier, gifter och förändrade celler. Det
här fungerar väldigt bra en tid för vissa
personer, jag själv klarade 30 år, sen
började krämpor komma till och från.
När obalansen väl börjar verkar det bara
bli värre med åren, fler och fler krämpor
uppstår, och alla andra tycks också ha
liknande problem så jag tänkte att, jaha,
nu börjar jag bli gammal också. Eller,
kan det bero på något vi äter som gör att
immunsystemet inte hinner med?

För att göra en lång historia kort så består
nu min kost av just sådant som jag skulle
kunnat hitta i naturen för 10000 år sen,
men måste lägga till fullfeta mejeriprodukter, för att få energi från fettet. Förr åts
troligen hela djuren upp, och fick då i oss
fettet den vägen. Vid felsteg med annan
mat som jag gjort ibland, kommer krämpor tillbaka, det har provats många gånger med samma negativa resultat.
Resultat efter 5 år, är nu 51 år, En förkylning senaste 5 åren(efter en stressig tid på
jobbet), i stort sett alla krämporna borta,
lilla ölmagen försvann på någon månad,
motionerar och det är kul, för nu ger det
också resultat för första gången i mitt
liv. Alla blodprover normaliserade, inga
mediciner behövs, åldrandet har stannat
av känns det som. Kosten verkar vara en
helt bortglömd medicin.
Det här är ingen ny kunskap utan finns
beskrivet i gamla böcker. Utan hjälp hade
jag inte klarat min livsstilsförändring, så
vill passa på och tacka personalen i Blå
Huset Vansbro för deras stöttning och
stora kunskap om hälsa och livsstilsförändringar.
http://www.friskvardochrehabilitering.se/

Våra magar har inte förändrats de sista Jag delar gärna med mig av mina erfaren10000 åren, och då åt människorna det heter.
som fanns i naturen, något annat alterBengt Vestbergs
nativ fanns inte. Troligen kött, fisk, fågel,
Tel. 070-625 24 44
insekter, ägg, bär/frukt/nötter/grönsaker, stora skillnader mot vad vi äter idag.

