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Ortens fräschaste matbutik!

med ortens bredaste sortiment på ekologiska och närproducerade varor!

llens dag 4 oktob
u
B
e

Juice
Bravo
2l

BO

Nygräddade
bullar

Potatis lösvikt
Snöborg gård

5kr
/st

15kr
/st

IS

59.95kr
/kg

MB

3 för 10:- Endast söndag

PR

1,1kg

r

Gouda
Garant

5kr
/kg

LOKALT

Kycklingbröstfilé
Garant
Färsk
Ca 900g

Äntligen är vår nya returautomat på plats, bäst i klassen! Välkomna in!

69.95kr
/kg

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

SKOREAN FORTSÄTTER Norma, Laupa-Kulammunition
Övnings och Jakt
Indoor, joggingskor
Gyttorp och Rottweil-Hagelammunition
PASSA PÅ!
Syns i mörkret

-

:
9
4
4
!
REFLEXJACKA Nu

Läskstänger. Vapenoljor. Knivar o yxor
Pinewood-Jaktkonfektion
Laktkängor. Stövlar. Jakthandskar
OBS! Medtag licens vid köp av ammunition

Äppelbovägen 2 Tfn 0281 10167

Källartorpskyrkan

Frälsningsarmén

Sön 4/10 16.00
		
Ons 7/10 10.00
12.00
14.00
17.00
		
		
		

Alla Varmt
Välkomna!

Gudstjänst. Rasmus Ljungberg
Ludwig Fontanac.
Musiklekis.
Sopplunch & bibelsamtal.
Sånger till kaffet.
Upptäckarna. bakning i 		
bystugan, skålö. Samling på
kåren 16.40 eller på plats 17.00
(Vi håller på till ca 19.00)

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

On		 17.00
Fr		09.30
Lö 18.00
			
Sö 11.00
			
			
Ti 18.00

Änglabus.
Musikul.
Tonår/Träffpunkt. Curling i Malung,
samling KK.
Gemensam gudstjänst i Källartorp-		
skyrkan, Lennart Renöfeldt och
Göran Andreasson.
Symöte. Återträff från vårens resa.

Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

VANSBRO BIO

SPF Fyrklövern Vansbro

till alla som på alla olika
sätt hedrat minnet av vår
älskade pappa

till alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår
älskade

ekoquiz med vinster

Helge
Sjöberg

Bengt
Heinstedt

Barnen med familjer

Ett särskilt tack till
Mellangården för god
vård och omsorg

TACK

© Michel Gunther / WWF-Canon

Bli Pandafadder
på wwf.se/pandafadder

WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Rädda pandan

* 27 maj 1941
har hastigt lämnat oss
Dala-Järna
den 15 september 2015
Barnen med familjer
Övrig släkt och vänner
Vi hann ej säga Dig farväl
ty döden kom så fort
Men nu vi säga Dig vårt tack
vid evighetens port
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Nås kyrka fredagen
den 16 oktober kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund. Svar om
deltagande till Begr.byrån
Brandser tel. 0281-14036 senast
måndagen den 12 oktober.

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!

Drama av Kay Pollak
Sö 4 okt 18.00
(11 år)

Distrikt Dalarna 0707-52 06 14

Torsdagen den 1/10

kommer vi till
ICA i Vansbro,
kl 11.00-18.00

Vad ska vi med skolan till?
Vad ska eleverna lära sig?
Har vi nån nytta av det i framtiden?

GÖR SOM ANDRA

SKOGSÄGARE
Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner

En av Sveriges främsta framtidsanalytiker,
Troed Troedsson, tar oss med på en

Spaning in i framtiden

Värdering
Ekonomi
Juridik

Malung/Dala-Järna
tel. 0280-59 37 83

måndagen den 5 okt. kl.19.00
Kulturhuset Vansbro.
Fri entré

lrfkonsult.se

Kungörelse
Subaru Legacy -97
Mer plats för bär och kött?
Vi har frysar för ALLA TILLFÄLLEN! Från 1.695:-

Årg 62

Så ock på Jorden

Sci-Fi action, M Damon
Komedi, Ola Rapace
On 30 sep 19.00 (Btill) Fre 2 okt 19.30 (15 år)

Välkomna!

Vår Pappa

Gunnar Larsson

Familjeäventyr
Sö 4 okt 16.00 50 kr (Btill)

50 kr The Martian
SveriGePreMiär
Glada hälsningar
från Missångerträsk freDAG!

Vi bjuder på EKOfika!
i Dala Järna vid Ja Järna fredag 2 oktober kl 15-19
prata ekologiskt med Gunilla o Anders Munters

Susanne Pernilla Daniel
med familjer

Sö 4 okt 14.00

BArNeNS BiODAG
SÖNDAG 4 OKT!

VÄLKOMNA!

Vårt varma

Elvy

Program 30 sep–4 okt
Biet Maya - Sv tal,
otextad: Animerad
SMYGPreMiär På
BArNeNS BiODAG
SÖNDAG 4 OKT!

Inbjuder till månadsträff i Rågsvedens
bystuga, Äppelbo onsdagen 7 okt. kl. 13.00
Program Grannsamverkan
Polisen informerar.
Lättare förtäring
Anm. till Hillevi 13098 eller Lennart 20660
Senast den 4 okt

Vårt varma

TACK

LasseMaja
– Stella Nostra

Medborgarhuset
Boka biljett på: bjornbio.se SMYGPreMiär På

NYHET! Frysbox från Husqvarna
300 l - 5 års garanti - Low Frost

Välkomna!
Våra öppettider:
Mån-fre 9-18, lör 10-14

4.995:-

Underrättels

Aktelo AB ansöker om by
med utbyggnad av mobil
33000 mil, SoV däck,
Masterna
är dimensioner
går bra, perfekt
vinterbil,
4WD. Pris: 6000:teleoperatörer.
Fredrik 070-671 83 83

ELVARUHUSET I VÄSTERDALARNA
Stationsv. 1, Björbo. Tel. 0241-79 32 70

Med hänsyn till att kretse

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

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

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

TRÄDPLOCKNING
STUBBFRÄSNING

Torsdag 1 oktober
9.00 Järna kyrka Gudstjänst med nattvar d, Anders Mogård.
14.00 Legoland Andakt, Erland Östergren.

TRÄDFÄLLNING och STUBBFRÄSNING

Lördag 3 oktober
10.30 Vansbro kyrka Familjegudstjänst, Anders Mogård.

borttransport!
Nu även borttransport!

Vi tar bort dina problemstubbar/träd till vettiga priser.

Vi tar bort dina problemstubbar/träd till vettiga priser.

Utdelning av biblar till 4-åringar i Vansbro.

NYHET!

Söndag 4 oktober
11.00 Järna kyrka Familjegudstjänst, Anders Mogård.

F-skatt &
ansvarsförsäkring

Ring Ulf Evertson

070 - 522 19 81

RUBB &
STUB B

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER

Nås kyrka fredag 2 oktober kl 12.00
Lunchmusik Malungs Dragspelsklubb
********************************************

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

Järna kyrka söndag 4/10 kl 11.00
Sång av Minikören och The Singers
Kyrkfika.

TE RÖJ & PLÅT AB

Vansbro kyrkcentrum onsdag 7 oktober kl 12.00

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

Nu startar KYRKMÖSS, klass F—3,
i Vansbro församlingsgård
onsdagar kl. 17.00—18.15

99kr

Förbered stugan inför älgjakten!

(Ord.p 115kr)

Gasolkamin 999:- ord. pris 1.250:-

www.adbildelar.se
vansbro@adbildelar.se
0281 - 104 60
ombud i Vansbro

Dala-Järna 0281-211 20

Sopplunch

4 Liter

Öppettider:
Vard 08.00 - 17.30
Lörd 10.00 - 13.00

Du träffar oss i monter 18
på Företagsmässan
Malung 2-3 oktober

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

11-kaffe måndagar Vansbro, torsdagar Järna

koncentrerad
spolarvätska

Mondeo

Vansbro kyrka lördag 3/10 kl 10.30
Fika med tårta efteråt.

Bibel till 4-åringar i Järna

076-277 41 15, teroj.se

Provkör NYA Ford

Bibel till 4-åringar i Vansbro

Dala-Järna 0281-211 20

Vi utför jobb inom: Plåt,
Tak, Problemträd,
byggnadsarbeten och övrigt.

Mats Hansson

www.rubbostubb.nu

Sopplunch

köper du hos

0281-101 41, 070-534 12 52

Utdelning av biblar till 4-åringar i Järna.
16.00 Nås kyrka Gudstjänst, Anders Mogård.

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

reservdelar
och tillbehör

Service, reparationer, fordonsdiagnostik, hjulinställning, däck.
Fabriksvägen 8, Vansbro

LÖRDAGSERBJUDANDE:

Utvalda 12 V halogenarmaturer

på
Vi udearkelse!
b
lingon

25% rabatt

Välkomna!
Våra öppettider:
Mån-fre 9-18, lör 10-14

ELVARUHUSET I VÄSTERDALARNA
Stationsv. 1, Björbo. Tel. 0241-79 32 70

Tfn 0280-10548

Snart dags!
för

TJEJKVÄLL VINTERDÄCK
IKVÄLL Onsdag 30 sept. kl.18
KLOCKARGÅRDENS

Kommer och visar en del av sitt sortiment
Saltskrubb, Doftljus mm
ALL A
S
O
BUT
IKEN M HAND
LA
FÅR
EN L R I
OTT

Välkommen till en trevlig kväll
www.garnacafeprecent.se
0281-21005 Lisbeth, Susanne

Du är väl ute i god tid ?

0281-20220

TANDLÄKARE
Orvar Bergvall

Norra Allégatan 34 Vansbro

Tel. 0281-595600

Tisdagar Onsdagar Torsdagar
Försäkringskassans referenspris

Dans

Ordenshuset Nås
Sönd. 4/10 kl 16.00-19.30
Musik: Kennings

Cafékväll
Tabor

Kapellgatan 5,
Vansbro

Lö 10/10 kl. 18.00
Sång, musik &
mellansnack av
Kjell Rodheim, med team
Välkomna!

Servering

LÖRDAG 3 OKTOBER:

Funktionärsmöte &Funktionärsfest i oktober!
Funktionärsmöte 6/10
Vi samlas tisdag 6/10 kl. 18.30 på Flottaren för
summering av året och blickar framåt mot 2016.
Funktionärsfest 23/10
Dags för anmälan till årets funktionärsfest, fredag
23/10, kl. 18.30 på Flottaren. Anmäl dig/er till
funktionärsfesten genom att skicka namn och personnummer till kansliet, info@vansbrosimningen.se eller
ring 0281-10622. Betala in 50 kr till bankgiro 622-0883
(ange ditt namn i meddelandefältet). Meddela
eventuell matallergi i samband med anmälan. Underhållning står Getfarmen för. Kom ihåg att nominera
personer till ”Årets funktionär”! Läs mer på
vansbrosimningen.se/funktionar/
OBS! Anmälan behöver vi senast den 16 oktober.
Varmt välkommen!

HÖSTERBJUDANDE!
Vansbro Folketshus

Lördagen 24 okt.
kl. 10-15
Ring och boka bord
150Kr
Klädställningsplats
50kr

Katarina 070-2449146
Marie
073-5341396

Välkomna!

a
l
e
H skassan
dag
...till Världens Barn!

TAPETER

25 %

1Vä5gg%
-, tak- & snickerifärg
Ambiance

Gäller onsdag–lördag v 40

Vi bjuder alla barn
på saft och bulle!

Vansbrobladet.se

Öppet: Mån–fre 10–18
Lör 10–13

ÖPPET: Ons 15-18, Lör 10-14
GÅVOMOTTAGNING: Tis 9-14,
samt under butikens öppettider.

13.000:- 070-393 60 70

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
för bara

Ja Järnas lokal finner du
bredvid Hemköp i
Dala-Järna.

Det nya Landsbygdsstödet
Har du någon idé eller ett projekt du vill genomföra?
Kom då till Hotellet i Dala-Järna den 6 oktober kl. 18.30.
Erik Köpmans och Henrik Hansson från Länsstyrelsen
berättar om de nya landsbygdsstödet som riktar sig till
aktiviteter och idéer inom fritid och turism för företag och
föreningar.
Medverkar gör också Oskar Lundgren från
Näringslivssamverkan, David Levrén från LRF,
Anette Kotilainen från Visit Södra Dalarna.
Kaffe
LRF´s kommungrupp i Vansbro Kommun

Säljes: Veteran mc,
Honda 250 -81, offroad, 2190 mil

Du vet väl att du även kan
lämna in dina radannonser
hos:

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

Säljes: Utomb.motor Yamaha
5hk 3500:- Tfn 070-342 55 37

20kr/raden!

Industrivägen 15
DALA-JÄRNA
Tel. 0281-20172

Vinnaren i höstyrans
utlottning av powerboots
blev: Axel Lindberg

HÖSTLOPPIS

VECKANS RADANNONSER

Måsen
av Anton Tjechov
med DALATEATERN
Torsdag 15 oktober kl 19
på Vansbro teater
2,5 timmar inkl paus.
Ordinarie biljettpris: 220 kr,
scenpassinnehavare: 180 kr,
ungdom (till 26 år): 100 kr.
Biljetter säljs i kassan i
samband med föreställningen
eller förbokas på Vansbro
bibliotek 0281-750 50.
Arr: Vansbro Teaterförening
i samarbete med

.
.
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e
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För
Koj Karigården och
Hagens Gårdsbutik Äppelbo
Fårskinn, hantverk i skinn och ull
Linnekläder, Birgitta Helje
Ring för Öppettider
070-6552608 Ingrid
073-0332183 Barbro

.
.
.
.
.
i
v
s
n
fin

S
LM ♪ Allt inom bilvård
A
NEM OND♪ Stenskottslagning
R
TO REK ♪ Matt o Möbeltvätt
IL
BTel.
070-6560396

Handla
lokalt!
Gynna
ortens butik.

BÄCKS EKOLOGISKA ODLINGAR

Ledig plats
Allt inom golv
och vägg,
kakel och klinkers

Tfn 22105 Hjärtligt Välkomna!
www.appelbovardshus.se

Info om sortiment, kurser för enskilda
och grupper, samt öppettider
Ring 070-2855672

Per Larsson SNIC
070-6620224

Tel 0281-71784
Äppelbo

Tak & fasad
– allt inom målning –

ad

www.vansbrosparkfabrik.se
Bo	
  i	
  lantlig	
  miljö	
  i	
  

Äppelbo	
  

g–

NTLIGT LANTLIGT
BOENDE BOENDE
• tel •070-537
21
tel 070-53749
49 21

C KAR
till
N
SNI
På vägeller
till eller
Äppelbo

Äppelbo

Tak & fasad

Tak & fasad

Äppelbo

Tak & fasad
– allt inom målning –

– allt inom målning –

På väg
från Malung-Sälen?
från Malung-Sälen?
Övernatta
i Äppelbo!
Övernatta
i Äppelbo!
– allt inom målning –

FriggebodFriggebod•Lägenheter•Hus
• Lägenheter • Hus
Husvagnsoch tältplatser
Husvagns
ochSimm	
  
tältplatser
Annika	
  
Eriksson	
  
10 mil till
- 10 milSälen
till Sälen -–

Bo	
  i	
  lantlig	
  miljö	
  i	
  
Äppelbo	
  

N
Tfn. 070 6790609

Äppelbo

Öppet

månd och torsdag
17.30-19.00

Tak & fasad
FISKE
Tak & fasad
Äppelbo
– allt inom målning –
– allt inom målning –

Tfn 070-6500976

Rågsveden	
  	
  
780	
  54	
  	
  ÄPPELBO	
  
SWEDEN	
  
Tel:	
  070	
  –	
  537	
  49	
  21	
  

Patrik Theander Bygg o Inredning
Äppelbo

Äppelbo

Tak & fasad

Äppelbo

9-146385
Tfn. 0Tak7&0fasad
– allt inom målning –

Tak & fasad
– allt inom målning –

Äppelbo

Äppelbo

– allt inom målning –

Tak & fasad

Äppelbo

Äppelbo

– allt inom målning –

Tak & fasad

Tak & fasad

Äppelbo

– allt inom målning –

Bred erfarenhet inom HR och organisationsutveckling

ANNA FROSCH tel. 0705-916100
e-post: anna@hrforstarkning.se
ÄPPELBO GEMENSKAP
Servicepunkt med post-bibliotek och digital service,
secondhand och hantverksförsäljning, natur- och
sagostig, säsongstyrda aktiviteter ute och inne.
Vandrarhem med 48 bäddar
Öppettider: mån-fred. 13-18, lörd.11-14
Telefon 0281/22784

www.appelbogemenskap.se

– allt inom målning –

Tak & fasad
– allt inom målning –

Röst Retorik
Kroppsspråk
Tfn. 070-562 70 88
www.agnetastolpe.se

Bokning	
  

Tel. 0281/22294 070/5816830
e-post: mary.back@appelbo.net

KAR

Äppelbo

MATTSSON´s

Opsaheden 21
780 54 Äppelbo
KRAV- certifierad grönsaksodling
Specialite: Broccoli, Vitkål, Blomkål

Äppelbo

Äppelbo

Tak & fasad

Tak & fasad
– allt inom målning –

– allt inom målning –

Äppelbo

Tak & fasad

•Gräsklippning
•Häckklippning
•Plattläggning
– allt inom målning –

•Beskärning av prydnadsträd och fruktträd mm.

Per-Arne Hallqvist 073-9311214

M. Berglunds Skogsentreprenad
Äppelbo

Tfn. 070-6823769

Bokning	
  

Annika	
  Simm	
  Eriksson	
  
Rågsveden	
  	
  
780	
  54	
  	
  ÄPPELBO	
  
SWEDEN	
  
Tel:	
  070	
  –	
  537	
  49	
  21	
  

Premiär
för

Enbärs

Huvuddelen av vår
verksamhet består av
anläggningsarbeten
som vägar, järnvägar,
info@appelbovag.se
husgrunder, schaktning,
www.appelbovag.se
kabelarbeten, transporter mm
Tfn. 070-6771930, 0281-22401

Christinas Massage &
Friskvårdscenter
Äppelbo
Massage, laser, gym, solarium
0281-210 50

♥ Massagebehandlingar
♥ Avslappningsmassage
♥ Laser: Inflammationer,
munherpes, akne
♥ Rehabtejpning-Kinesiologtejpning
♥ Lotorpsmetoden:Astmalika
symtom, KOL m.m

Ledig plats

Höstfint!

Här är det enkelt att leva!
Kungörelse

Kungörelse

Underrättelse/Bygglovsansökan

Underrättelse/Bygglovsansökan

Ljung (flera sorter),

silverek, silvergirlang,
Upphävandet omfattar
Familjehem och kontaktSamrådsmöte gällande
KUNGÖRELSE
KUNGÖRELSE
dekorationskål,
A-området (område för
personer sökes
denna vattenverksamhet
Samråd- ny detaljplan allmänt ändamål) som ligSamråd-Vattenverksmå
barrträd,
hebemix i samban
Är
ni
en
familj
som
har
tid
sker
samordnat
med
samAktelo AB ansöker om bygglov för uppsättning av telemaster i samband samhet
Aktelo AB ansöker om bygglov för uppsättning
av telemaster
för skyddsvall i Vansger i anslutning till befintlig och intresse för att ta emot
rådsmöte för ny detaljplan
Blanda som du vill
med utbyggnad
av mobiltelefonsystem
(3G).
med utbyggnad
av mobiltelefonsystem (3G).
bro samt upphävande
Anläggande av
skyddsvall. Den planlagda
ett barn, en ungdom 1 helg
för skyddsvall i Vansbro
är dimensionerade
klara
sametablering
med flera
Masterna
ärupphävande
dimensionerade
kvartersmarken
norr omför attper
månad
i hemmet så
samt
av delför
avatt klara sametablering med flera
av del av detaljplanMasterna
skyddsvall i Vansbro
Fredsgatan
har
aldrig
tagits
anmäl
er
gärna.
detaljplan
(stadsplan)
för
teleoperatörer.
teleoperatörer.
(stadsplan) för barntätort, Vansbro komi anspråk. Marken är relativt Uppdraget som kontaktbarnstuga väster om kvarstuga väster om kvarmun, Dalarnas län Med hänsyn
Med hänsyn
tillbedöms
att kretsen
”berörda”
är svår
att exakt
definiera sker
till att med
kretsen
”berörda” är svår att exakt definiera sker
sank och
ej aktuell
person
innebär
att vara
teret Hjorten
mera.
teret Hjorten med
att
bebygga.
vän/medmänniska,
bidra
Vid
mötet
kommer
vi
att
in- i 8 kap. 22 § Plan- och bygglagen)
underrättelse (enl. bestämmelserna i 8 kap. 22 § Plan- och bygglagen) Vansbro kommun planerar
underrättelse (enl. bestämmelserna
mera.
till en positiv förändring i
formera om det planerade
att bygga ett skydd mot
genomSamrådstid
annonsering.
genomöversvämningsskyddet
annonsering.
är den 25 sepvardagen. Omfattningen
och
översvämning av Vansbro
tember
till
den
26
oktober
kan
vara
1-2
tillfällen
per
det
kommer
att
finnas
möjSWECO har på uppdrag
tätort. Detta kräver att Masterna skall placeras på följande platser:
Masterna
skall placeras
platser:
2015. Samrådsmöte
sker på följande
vecka. Vi söker
både män
lighet att ställa frågor och
av Vansbro kommun tagit
en ansökan om vattenSkålö
42:3,
ca
370
m
öster
om
sjön
Rälgen
Skålö
42:3,
camed
370 synpunkter.
m öster om sjön Rälgen
den
19
oktober,
med
böroch
kvinnor.
komma
fram förslag till ny deverksamhet lämnas in till
jan
kl
18.00
i
pelarsalen,
taljplan för skyddsvall iSälen 1:1, mellan Opsaheden och Torrtjärn
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Restauranger
i Vansbro kommun

Lite historier och fakta kring byn Sågen

Som utlovat ska jag försöka mig på att
skriva lite om byn Sågen i kommunens
allra sydligaste hörn. Vi träffade Lennart,
Kjell och Malte i Laxtjärn(grannbyn) De
började berätta direkt om hur det var på
den tiden de var unga. Svårt att förstå
att det kunde vara sån fart i byn Sågen,
när man ser hur det ser ut idag.
Vi börjar med att ge lite fakta som de tre
herrarna berättar.
På den tiden fanns t.ex två matvarubutiker, en Konsumbutik och Olséns Diversehandel o slakteri, då blev det naturligtvis
så att kunderna blev uppdelade i två
läger i byn. Ingen direkt rivalitet men
folk höll sig nog troget till sin butik. En
annan stor verksamhet som fanns då
var ett färdstall. Färdstall var dåtidens
taxiverksamhet där kunderna fick skjuts
med häst o vagn till de olika byarna runt
omkring. Många kom av tåget och behövde skjuts.
Där fanns också Karin o Axel Karlssons
Frisering o skoaffär och August Magnusson hade en manufakturaffär.
Järnvägsstationen var byns knutpunkt
där fanns en expedition som fungerade
även som telegraf och poststation. Posten cyklades sedan ut till byarna medan
Tyngsjö fick sin post med bil.
Kol och timmer kom med häst till stationen i långa rader, som lastades på tågen.
1902 startades AB Lingon, lingonkokeriet
startade 1906, som drevs vidare ända
fram till 1950, företaget levde vidare
ända fram till 2005.

Under 40-talet fanns en bilverkstad, Johan
Erikssons åkeri. 1945 byggdes ett snickeri
där en hel del fick arbete men som tyvärr
brann ner till grunden 1949. 1945 startade
Ivan Höök cykelverkstad i Konsums garage, ett år senare började byggandet av
Hööks motorfirma som blomstrade ända
fram till 1976, då verksamheten såldes
med ålderns rätt, eller om han kanske
visste att nya tider stundade med Japanska mopeder och motorcyklar, som började strömma in i Sverige. I stort sett alla
flickor som växte upp och slutade skolan
i byn under den här tiden, fick börja arbeta på Televerkets telegrafstation, som i
kombination med café hade öppet dygnet
runt. Telefonväxeln blev helt automatiserad 1964. (Läste för några år sedan att om
samma system skulle använts idag skulle
ca 6 milj människor få arbete i Sverige)
Sågbyns småskola byggdes redan i början
av 1880-talet som sedermera flyttades till
Karlskoga. 1922 var den nybyggda folkskolan klar på samma plats som småskolan, Anton Morén var den första läraren
och stannade kvar ända till 1950. Skolan
lades ner 1970 och såldes 1977.
1962 byggdes den nya skolan i Sågen, på
den tiden var det Äppelbo kommun med
bistånd av Hällefors bruk AB som investerade hela 800000:-i den nya fina skolbyggnaden. Redan 1970 lades nya skolan
ner. Därefter användes lokalerna av tvätt o
bastuföreningen, -78 bildades Västerdalarnas Geologiska Förening som inhyste olika
mineraler, bergarter och fossiler i lokalerna. De hade sin första utställning i april
1978.
1984 bildades Sågens Bystugeförening,
med inriktning att föra bygdens talan i
olika frågor gentemot kommun och andra
myndigheter. Bystugeföreningen köpte
fastigheten av kommunen år 2000.
Det här blev mest fakta och historia om
ett blomstrande Sågen, finns hur mycket
som helst att skriva om, men nästa vecka
ska vi ta lite historier från hur de här tre
herrarnas uppväxt och liv fram till idag har
Text o Bild NG
gestaltat sig.

Med bra mat i magen klarar du hela dagen

Ordinarie lunchtider!
mån-fre kl 11-14
lör-sön kl 12-15

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00

Tor: Cowboysoppa (köttfärs)
äppelpaj, vaniljsås.
Raggmunk, fläsk, lingonsylt
0281‐240
80
Fre: Slottstek, potatis,
gräddsås.
snoare
sort.se
Panerad fisk, dillmajonäs
potatis.

Café & Restauraang

Mån: Falukorv med stuvade
Fredag
g – Lördag ‐ Sön
ndag

morötter, potatis.
Äggstanning med broccoli
Meny m
mm
finns
på hem
msida
bräck
skinka.
Tis: Sesampanerad fisk,
sweet chilisås, ris.
Gulaschgryta, potatis/ris.
Ons: Pytt i panna, ägg, rödbetor.
Moussaka med potatis.
Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

Tel 0281-20698

0281‐
0281‐240
240 80
80
snoare
sort.se
snoaresort.se
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Meny m
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mm finns
finns på
på hem
hem
msida

Rodis

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

028

1-10

Öppettider:
Kontakta
Sön-tors
11:00-22:00
Fre-lör
11:00-01:00
Vansbrobladet

0281-10035

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

Mån: Fiskgratäng.
Kebabgryta med ris.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Panerad torsk med
remouladsås.
Ons: Helstekt fläskkarré,
gräddsås, äppelmos.
Kycklingfilé med
gorgonzolasås.

363

Erbjudande!

Ledig plats

Restaurant DIDO & PUB

0281-109 55

Tor: Lasagne.
Raggmunk & Fläsk.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Thaikyckling, röd curry, ris.

Förrätt:
Skagen.
Varmrätt:
Filé Mignon.

Efterrätt:
0281-71988
Pannacotta
med hallonsås.
om
du vill
synas här!
Hjärtligt
välkomna!

0281 - 713 54

Tel 0281-103 63

Inkl ett glas vin/50cl öl eller läsk

Pris 199:-

Dala-Järna IK
Damfotboll

Gällar 9/12-11/12

bjuder in ”gamla” som nya
spelare till en internmatch
Söndag 11 oktober kl. 15.00
Alla som är intresserade av att
spela med oss säsongen 2016
är välkomna till IP
Sista anmälningsdag är fredag 9 oktober
Johan: 076-788 06 80
Ola:
073-064 41 60

Partycountry och viskväll

STEFANS LADA, Skålö 3 oktober

RT
VA
EK
TR

Lördag 3 oktober 21-01

Skyltat från Skålövägen.Stiko Per Larsson special guest
Varma kläder och 100:- (självkostnadspris)

Välkomna!

Arrangeras av MIS (Musik intresserade i Skålö)

ADRESS:
SKÅLÖ 106
78051 DALA
JÄRNA

n
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Missa inte! ARRANGÖR : M.I.S.
Nästa veckas nummer AVGIFT 100 :av

Premiär 12 November

Järna-Nytt
Vill du läsa på grundläggande nivå?

Vecka 43 startar vi nya grupper i
Svenska som andraspråk och Samhällskunskap
Det finns även möjlighet att läsa engelska och matematik.

Då vi kör tema:

ÄLGJAKT

Vill du veta mer?
Ta kontakt med våra lärare
Carina Thorberg, 0281-752 83
carina.thorberg@skola.vansbro.se
Tina Nordkvist, 0281-752 73
tina.nordkivst@skola.vansbro.se
Ansökan lämnar du hos
Studie- och yrkesvägledare Maria Lissmors
0281-752 71 maria.lissmors@vansbro.se

PÅ BEGÄRAN Endagarsresa till Hälsingland

Torsdag den 8 oktober

ll
nast 5 okt ti
9
Anmälan se
070 576301
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Barbros

•Har du egeninspelade VHS-Kassetter liggandes?

•Du skulle ju egentligen ha konverterat dem till digitalt format,
men det har inte blivit av?
•Eller har du kanske spelat in något på kassettband för länge sen men som du inte
kan lyssna på idag?
•Diabilderna du tog för en evighet sedan som bara ligger i den där kartongen,
-va kul det hade varit och tittat på dom, men jag orkar inte damma av
ljusprojektorn, ja den fungerar säkert inte ens längre.

Luuugn!
Nu öppnar vi inom en snar framtid:

Nostalgiverksta´n

-Vi tar hand om dina minnen.

Med tiden så avmagnetiseras våra gamla VHS-Kassetter & ljudkassetter
så att det vi en gång har spelat in kanske inte längre finns kvar om vi
låter dessa bara ligga i sin kartong nerpackade.
Ljudband, Lp-skivor, diabilder, pappersfotografier, tidningsurklipp mm
bleknar även dom med tiden.
Dessutom så börjar band, VHS och vinylspelare försvinna ut ur våra
bilar, vardagsrum, kök och där vi vill lyssna och se på dessa.
Därför öppnar vi på				
Nostalgiverksta´n för att
kunna hjälpa er med att konvertera era kära minnen till div. moderna,
framtidssäkra lagringsmedier.
Vi kommer b.la. kunna konvertera:

CD

•VHS 		
•VHS-C		
•Diabilder		
•Pappersbilder

•Fotonegativ
•Tidningsurklipp mm
•Ljudkassetter
•LP-skivor

Till

DVD
Blueray
USB-sticka

Håll utkik efter kommande
annonseringar! 					/Redaktionen

Välkommen på invigning av Massage och Fotvårdssalong
i Dala-Järna, torsdagen den 8 oktober kl. 17 00-20 00
Under kvällen bjuds det på lättare behandling och
förtäring, samt presentation av produkter.
Erbjudande på produkter och tidsbokning under kvällen.
Varmt välkomna!

Strandvägen 4, 780 51 Dala-Järna

Medicinsk fotvård

Min Massage

tel. 070- 56 36 178
email: monika@medicinskfotvård.nu

Josefine Heinstedt
tel. 070- 62 97 551

Monika Munters

- Gravidmassage -

JULMARKNAD

Järna Hembygdsgård den 5 december

