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PRIS

BOMB

Färsk pasta
Garant
200-250g

Välkommen till ortens fräschaste matbutik!

5kr
/st

Köttfärs
Siljans chark

Zucchini/aubergine
Spanien
5kr

59.95kr
/kg
Max 2 köp/hushåll

/st

Varmkorv
Lithells

Gurka
Spanien

900g

Kaffe
Gevalia

2 för
49kr

450-500g
Max 1 köp/hushåll
Gäller ej hela bönor

35kr
/st

Klass1

Big cut
OLW

200g
Gäller båda sorterna

5kr
/st

2 för
15kr/st

TILLFÄLLIGT PARTI!

Kika gärna inne i bladet för pågående jobberbjudande! Vi tar ut löpande! :)
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

Kvarvarande barnoveraller
Didriksons, Five

-40%

CATMANDOO
Dubbskor
Dam-Herr
Pris från.

649:-

Äppelbovägen 2 Tfn 0281 10167

Frälsningsarmén

Sön 15/11 16.00
		
Ons 18/11 10.00
12.00
14.00
17.00
		

Alla Varmt
Välkomna!

Familjegudstjänst,
Daniel Rönnqvist.
Musiklekis
Sopplunch med bibelsamtal
Sånger till kaffet
Upptäckarna, vi drar på
äventyr i Bibelns värld!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Skålö Kapell

Västerdalarnas Friförsamling

Torsd 12/11 18.00
Lörd 14/11 18.30
			
			
Sönd 15/11 16.00
			
Tisd 17/11 18.00
			

Källar´n
Tonår/Träffpunkt: Samling vid
Källartorpskyrkan för avfärd
till KFUM i Borlänge.
Konsert med EMMY och
ELLA. Se separat annons.
Gemensam bön, nattvard och
lovsång i Tabor.

VANSBRO BIO

Västerdala Storband

bjuder på

höstkonsert

lördag 14 november kl 17.00
Medborgarhuset, Vansbro

Alla varmt välkomna till Myrbackakyrkan!

Källartorpskyrkan

Söndag 15/11 14.00 Kjell Broberg med team. On 17.00 Änglabus.
Välkomna!
Fr 09.30 Musikul.
Lö 18.30
		
Sö 11.00
13.30
Ti 18.00
		

Tonår/Träffpunkt. KFUM i Borlänge,
samling KK.
Gemensam gudstjänst i VDF.
Sångstund på Solgärdet.
Symöte. Förberedelse inför
försäljningen.

entré kr 200
Bokning biljetter från 9 november kl 11.00
Biblioteket Vansbro 0281-750 50

Tjuvheder

Drama med
Medborgarhuset
huvudrollsinnehavaren
Boka biljett på: bjornbio.se Malin Levanon
Program 11–18 nov från Björbo
On 11 nov 19.00 (15 år)
En underbar

jävla jul
The Hunger games:
SvErigEPrEmiär! mockingjay del 2 - 3D
Komedi av H Bergström SvErigEPrEmiär!

med Robert Gustafsson Sci-Fi äventyr, Jennifer
Lawrence, L Hemsworth
Sö 15 nov 18.30
Ti 17 nov 19.00
(7 år) On 18 nov 18.00 (11 år)

GÖR SOM ANDRA

SKOGSÄGARE
Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner

Värdering
Ekonomi
Juridik

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

Fredag 20 nov. kl. 19.00
Syföreningens försäljning
Distrikt Dalarna 0707-52 06 14

Välkomna!

Torsdagen den 12/11

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

kommer vi till
ICA i Vansbro,
kl 11.00-18.00

Kontorslokal uthyres

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER

Centralt Järnvägsgatan Vansbro
Kontakta Vansbrobladet Tfn 0281 71988 el. 0705 387610

Årg 62

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!

Årsmöte med Nås Hembygdsförening 2015
Hålls i Ordenshuset Nås tisdagen 17 nov kl. 18.30
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar talar
Bengt Ehnström om ”Lövtäkt”

Servering

Välkomna!

Nås Hembygdsförening

Dans

Ordenshuset Nås
Sönd. 15/11 kl 16 - 19.30
Musik: Peterz

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo
Torsdag 12 november
14.00 Legoland Andakt, Erland Östergren.

Söndag 15 november
11.00 Järna kyrka Gudstjänst med nattvar d, Camilla Strömberg.
14.00 Söderåsen Andakt, Camilla Strömberg.
16.00 Äppelbo kyrka Gudstjänst med nattvar d,
Camilla Strömberg.

NYHET!

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

Sopplunch Järna församlingshem
onsdag 18 november kl 12.00

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

11-kaffe måndagar Vansbro, torsdagar Järna

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Provkör NYA Ford

Mondeo

Dala-Järna 0281-211 20

JULBORD

TE RÖJ & PLÅT AB

JULBORD MED ARBETSKAMRATER,
EN HÄRLIG STUND MED FAMILJEN ELLER
VÄNNER.
KOM OCH NJUT AV VÅRT
TRADITIONELLA JULBORD.

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

076-277 41 15, teroj.se

375:- INKL. JULMUST, JULÖL.
4 Liter

koncentrerad
spolarvätska

99kr
(Ord.p 115kr)
Öppettider:
Vard 08.00 - 17.30
Lörd 10.00 - 13.00

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

NU ÄR VI TILLBAKA!!!
ONSDAGEN 18 november ÄR VI I DALA-JÄRNA
FÄRG GOLV & INREDNINGS HUS
KL.12-18, ingång från baksidan
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

BARN UNDER 7 ÅR GRATIS
UPP TILL 12 ÅR - 10KR PER ÅR
20% PENSIONÄRSRABATT

VARMT VÄLKOMNA

JULBORD SERVERAS FRÅN DEN 5/12 - 20/12
RING OCH BOKA 0281-221 05

PRESENTKORT - DEN PERFEKTA
JULKLAPPEN!!

Dala-Järna 0281-211 20

Däck

till de
flesta fordon
0281-20220

TANDLÄKARE
Orvar Bergvall

Norra Allégatan 34 Vansbro

Tel. 0281-595600

Tisdagar Onsdagar Torsdagar
Försäkringskassans referenspris

0281 - 719 88

NYHET

Nu har vi skaffat
utrustning för att
kunna konvertera
8mm filmkassetter.

Hi8
Video-8

Samma pris som
för VHS-Kassetter
Startavgift 59:därefter 2kr/minut

Vi växer och behöver dig!

Allt inom skog & trädgård

Kallskänk/delikatessbiträde
• Vi söker dig som har stort intresse för mat och färskvaror med
kunden i fokus
• Dina uppgifter är varierande från plock av varor till producering
av beställningar.
• Har du kunskap inom styckning så är det ett plus.
• Du skall vara effektiv och säljande i butiksmiljön tillsammans
med dina medarbetare. Du ska tycka om och gärna ha vana
av personlig försäljning över disk då detta är en viktig del av
dina arbetsuppgifter.
• Tillsammans med dina medarbetare skall ni tillfredsställa
kundernas behov av kvalité och matupplevelse.
Vår butik är öppen alla dagar om året så arbete på kvällar och
helger ingår som en naturlig del i butiksarbetet.
• Tjänsten är extrapersonal vid behov
Tillträde sker efter överenskommelse. Välkommen att maila din
ansökan till andreas.friberg@hemkop.se
eller kom in med ditt CV och personliga brev.

Västerdala Service AB
Verkstadsvägen 4 Vansbro Tel 0281 71516

ÖPPETdag

g-fre
Månda 7.00
07.00-1

Köpes: Bengt Engman
kurbitsmålning.

Kerstin 070-354 77 90

Enkelt studera matematik i
höst!
Du kanske vill höja din behörighet eller uppdatera
inför högskoleprovet.
Välkommen till våra drop in tider,
Måndagar och onsdagar 12:30 - 14:15
Torsdagar 08:30 – 11.30
Tina Nordkvist, utbildare matematik
Tel: 0281 – 752 73
tina.nordkvist@skola.vansbro.se

Lärarförbundet i Vansbro inbjuder alla medlemmar att
avnjuta julmat på Flottaren den 3 december kl. 18.00
Anmäl dig till Britt-Marie Wiklund
senast den 27 november via mail eller telefon.

Prisexempel 60min
kassett på
DVD-Skiva

Finnes: Uppställningsplatser för
fordon. Micke 070-641 79 06
Säljes: Peugeot 406 2.0 HDI -00
Diesel, nybesiktad, drag, en ägare
11.000:- Per 070-271 03 60

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
för bara

20kr/raden!
Du vet väl att du även kan
lämna in dina radannonser
hos:

britt-marie.wiklund@skola.vansbro.se eller 070-3686253

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

179:Vi finns i centrala
Vansbro

(I samma lokaler som
Vansbrobladet)

Lämna/hämta ditt
material:
Mån 08.00 - 16.00,
Fre 08.00 - 16.00

VECKANS RADANNONSER

Vi på Hemköp i Dala-Järna är på jakt efter dig som vill vara med
och utveckla vår butik. Just nu söker vi:

Sista ansökningsdag är 15 november, intervjuer sker löpande.
Konvertera dina
VHS-Kassetter
hos oss!
Startavgift 59:därefter 2kr/minut.

Allt inom bilrep, plåt o glasskador, delar och tillbehör

Kvinnojouren Vansbro
Tfn 070 663 53 79

Inbjuder alla medlemmar att delta i årets julsalong.
Inlämning av konst/hantverk torsdag 26/11 kl. 17-18.
1-7 föremål beroende på storlek får lämnas in, ju
större desto färre. Medlemskort kan lösas på plats
på torsdagen, om du inte är medlem och vill delta i
julsalongen. Kostnad 60:-/år. Föremål som är till salu
märks med pris.
Varmt välkomna!

Familj önskar hyra
Lägenhet eller hus,
helst 4 rum o kök.
Vi vill gärna flytta till
Vansbro på grund av
arbete.
Säker inkomst,
referenser finns.
Kontakta oss!
070-3717757
Sofia Jonasson

Den

Här

10
Spelning med:

Stefan S & Chrille W
Lördag 14 nov. kl 21-01
Inträde 100:- 18 års åldersgräns

Höööga
Annonsen

Vansbrohem är Vansbro kommuns allmännyttiga bostadsföretag med

Kostar

FASTIGHETSINGENJÖR

1100kr
exkl.moms

bostäder i Vansbro, Dala-Järna, Nås och Äppelbo.

Vi söker en fastighetsingenjör. Heltid.
Sista ansökningsdag 2 december 2015.
För ytterligare information se vår hemsida
www.vansbrohem.se eller ring 0281/75400

Ring

0281 719 88

för mer info
eller maila till:
vansbrobladet@telia.com

Morn 50:1

Obebyggd skogsbruksfastighet till salu i Vansbro kommun.
1 skifte med riksväg rakt igenom skiftet.
Morn 50:1, Total areal på 64,5 ha, varav 50,1 ha är
produktiv skogsmark.
Virkesförrådet uppgår till 3467 m³sk enligt skogsbruksplan
från 2015.
Kontakt via mail för att få skogsbruksplanen som PDF.
Fastigheten försäljs genom anbud med fri prövningsrätt.
Skriftligt anbud lämnas senast 1 december.
Kontakt:
Lars Thorén
Tfn. 0281-71311 Mob. 073-8468616
Mail: vedbog@hotmail.com

Konsert torsdag 12 november kl 19.00

Vi gör det igen - en kväll med musik från olika tider och olika delar av
världen, låtar valda utifrån vår lust till musiken!
Sång: Åke Edvinsson & Anna Jobs Bender
Musik: Mats Bender, Joakim Gudmunds,
Mattias Bender & Henrik Björlind

Entré 100:Fika finns i pausen!

VÄLKOMNA!

UPPTÄCK VANSBRO´S SPECIALBUTIKER! SHOPPA PÅ HEMMAPLAN!

Vansbro Köpmannaförening
i samarbete med
Svensk Handel

Personlig service, fri parkering, caféer & restauranger inom gångavstånd.
Kolla in Vansbro köpmannaförenings hemsida www.vansbro.nu
Tel. 0281-718 25

Synundersökningar				Glasögon
Även körkortsintyg				Leg.optiker
Presentkort
Vansbro köpmannaförening
Säljes hos

VANSBROKIOSKEN

Nytt smyckesmärke
i butiken!

Vansbro Köpmannaförening
i samarbete med
Svensk Handel

Powerboots original
Stl 29-34 750:Stl 35-48 795:-

Presentkort
Vansbro köpmannaförening
Säljes hos

ÖPPETTIDER: Må-fr 06.00 - 20.00 Lö-sö 10.00 - 20.00

125:-/st

Musikgrejer: Strängar, kablar, trumpinnar...
Tel/fax 0281-108 65

Din SKOG & TRÄDGÅRDsbutik
försäljning • reparation • service

Presentkort
Vansbro köpmannaförening
Säljes hos

Ord.pris ca 169:-

NU HAR VI LADDAT UPP MED

BELYSNING
INFÖR JULEN

Lokstallet, Vansbro, tel 14 144

Presentkort
Vansbro köpmannaförening
Säljes hos

Veckans klipp!
Lager 2 tröja

Dam o Herr, Flera färger NU

50” LED-TV
249:-

0281-101 67

0281-709015 www.hecla.se

Vi säljer

Lingonglögg!
Välkomna!
Öppet: 10-18 vardag, 10-14 lördag

Blomsteraffären med det lilla extra.
Skolg. 4, Vansbro
0281-10900

Bergslagsvägen 1 Vansbro Tel 010-471 95 70
ÖPPET må-fr 7-17, lö 9-12

L O K S TA L L E T

Morotsolja 119:- (Ord.pris 159:-)

Schampo o Balsam/Inpackning

299:- (Ord.pris 398:-)

Järnvägsg. 54, Vansbro Tel. 108 17

•

Vill ditt företag synas här?
Kontakta
Vansbrobladet
för mer info
www.vansbrobladet.se

VA N S B RO

Möbler • Bil • MC • Båtkapell • Specialarbeten
Mattor • Tyger • WASABEDDENs sängar
Täcken • Kuddar
Tfn 070-633 31 81, 0281-220 32
www.appelbo.net/foretag/mobelverkstan

TILL SUPERPRIS!

Norra Allegatan 23
Tfn 0281-103 20
digitalbutikerna.se

4990:-

Vill ditt företag synas här?
Kontakta
Vansbrobladet
för mer info
www.vansbrobladet.se

Tel. 0281-710 25
Skruvdragare Makita
DDF480 4ah 3595:-

In i dimman,
Denna regntunga och dimmiga torsdag
satt jag och funderade på vad man skulle
hitta på, nån typ av reportage borde det
väl bli även den här veckan.
Jag ringde min vän Tommy och frågade
om han hade lust att hänga med på en
tur, absolut svarade han, men vart ska
vi åka? Vi kör till vänster nere vid Sågen
korsningen, få se vad det kan ge.
Första byn man kommer till är Flatbyn,
där träffade vi på Elon Håkansson, tillsammans med en treårig Spanjorska.

I byn Lövhagen hittade vi en skylt med
texten ”Finnmarkens Servicepunkt” där
visade det sig att en snäll vovve, Bosse
Becker och Anita Eriksson har sin bas.
Inte nog med det, efter en stund kom det
69 st änder inramlande på gårdsplanen.
För ca 3 år sedan kom en hona in på
gräsmattan som de började mata, de
kände igen henne på att en fot var lite
demolerad. Året efter kom samma hona
dit igen, nu med en hane, och om jag
minns rätt 12 ungar. Nu har gänget växt
till att vara 69 till antalet, nu blir det att
inhandla säckvis med foder så alla blir
nöjda, säger Anita och Bosse.

på finnmarken
Ett annat stort plus med att bo här är att
vi befinner oss i växtzon 3 eller 4 vilket
plommonträd, päronträd och magnolian
är ett klart bevis på.

Bosse är helt säker på att det kommer
en vändning, folk kommer att vilja flytta
tillbaks ut i byarna, finns snart inga lediga
hus i tätorterna, och folk kommer att behöva lugnet som finns här.
Elon håller som bäst på och snickrar ett
skotergarage kombinerat med sopstation.
Hur är det att bo och leva i den här byn?
-Jag har bott här nästan i hela mitt liv,
på 50-talet var vi 32 st boende här, nu är
det bara 2 fastboende hushåll kvar. Elon
minns också vintrarna förr här, vid 14 års
ålder började han som skogshuggare, då
var det 70 cm snö som skulle skottas undan innan bågsågen fick göra sin tjänst.
Förutom de konstiga vintrarna är det en
lugn och skön plats att vara på, här är
det sällan nån stress.
Nästa anhalt på vår resa är Kölaråsen,
efter att vi åkt runt och rekat lite så visade det sig att de enda vi träffade där var
en hund och två st tjäderhönor, men vi
visste att det bor i.a.f en där som tyvärr
inte var hemma.

I byn Lövhagen som i stort sett sitter ihop
med Västerfallet finns det idag 7 fastboende familjer, som mest har det funnits
ca 15.
Enligt Bosse är livet helt fantastiskt här i
Lövhagen, vi sköter ett företag härifrån,
vi har kurser i keramik. Servicepunkten
innebär att vi hjälper folk med dator, internet och skrivare sen sköter vi bokning
av Närsjöns vandringsled vilket varmt kan
rekommenderas.

En bit efter Lövhagen svänger vi av till
höger, där ligger Närsen. Där såg vi en
gård som det verkade finnas lite rörelse i.
Mycket riktigt, Tomas och Emma Höglund
bjöd in oss på gott kaffe och en trevlig
pratstund.
Hur är livet i Närsen då undrar vi?
-På vintern kan det nog kännas lite tungt
ibland, mycket snö och strömavbrott
ibland, vi arbetar bägge två och har 3
barn så nog är det ett pussel allt för att få
det hela att gå ihop. På 90-talet var det
som mest ungar här, då hade vi hockeyturnering med 4 deltagande lag. Nu finns
det 4 barn i skolåldern boende här. Emma
som också är ordförande i bystugeföreningen berättar att det mesta händer här
på sommaren, då har vi tipspromenad
och café varannan helg, finnträffen, och
älgfesten. Klappjakten i mars tillsammans
med älgjakten är nog trots allt årets
höjdpunkter.

I framtiden hoppas vi få till ett samarbete
med de andra byarna här i kring, då ska
vi ordna fisketävlingar både på sommaren och vintern, vi vill också försöka få
till mer samarbete med kommunen och
skolorna, så de kan lägga lite evenemang
här i byarna.
När man bor så här 3 mil från mataffärer,
bensinstation och pizzerior gäller det att
tänka sig för när man handlar, inte bara
att åka å köpa en mjölkliter. Som tur är
har vi en mycket bra samanhållning här
i byn så är det kris nån gång kan vi alltid
låna av varandra.
Samannfattningsvis kan man säga att de
flesta trivs med lugnet och stillheten här
i byarna. Ljuset, är också nåt som påpekades, ett helt fantastiskt ljus som inte
finns nån annanstans. Jakt, fiske och natur är det som värdesätts mest. Det mindre bra är väl servicen med vägunderhåll,
sophantering, finns t.ex ingen sopstation,
utan vi får åka till Bäckdalen med det
som ska återvinnas. Vi försöker få till en
ändring på skolskjutsarna och flexbussen
så att de passar våra och barnens tider
bättre. Sen är det avstånden. Att det inte
blev nåt av med vindkraftsparken tycker de är bra, däremot gråben är nån de
flesta helst inte vill se här, man såg t.ex 4
st under älgjakten.

Tomas o Emma med en nyvaken Axel
Text o Bild NG

Här är det enkelt att leva!
Kungörelse

Här är det enkelt att leva!
Kungörelse

Varmt välkommen
till
Välkommen till en dialog
Underrättelse/Bygglovsansökan
Underrättelse/Bygglovsansökan
Vill du bli särskild
vårdnads- Det är dock viktigt att försäkra sig om att boendet är det rätta för barnet och att barnet får det
med
kommunledningen
om i samban
Aktelo AB ansöker om
bygglov
för uppsättning
av regelbundtelemaster i samband kommunfullmäktiges
Aktelo AB ansöker om
bygglov
för uppsättning av telemaster
havare?
stöd
som behövs
samt att det finns
sammanträde med utbyggnad av mobiltelefonsystem
aktuella frågor!
Vansbro kommun har en överenskommelse
med
med utbyggnad
av mobiltelefonsystem
(3G).
na kontakter med socialnämnden.
Uppdraget
(3G).

måndagen den 16 november kl.18:00,
Två kommundelsträffar kvar för denna gång:
Migrationsverket om mottagande
av asylsökande
som särskilt
Masterna
är dimensionerade
förförordnad
att klaravårdnadshavare
sametableringavslutas
med flera
Masterna är dimensionerade
för att klara sametablering med flera
Pelarsalen, Medborgarhuset, Vansbro
12 november kl. 19.00 Finnmarken, Örskogen,
barn- och ungdomar som kommer till Sverige
automatiskt när barnet fyllt 18 år eller om en
teleoperatörer.
Bland annat kommer följande
ärenden att
Krokmyren
utan vårdnadshavare. Dettateleoperatörer.
innebär att kommuny ställföreträdare har utsetts eller om barnets
behandlas:
18 november kl. 19.00 Nås, skidstugan
nen har åtagit sig vissa förpliktelser gentemot
föräldrar
har
anlänt
till
Sverige
och
efter
rättens
Med hänsyn till att kretsen ”berörda” är svår att exakt definiera sker
Med hänsyn till att kretsen
”berörda” är svår att exakt definiera sker
Varmt välkomna!
barnen. Det handlar exempelvis om boenden,
beslut återfått vårdnaden av barnet.
underrättelse
(enl. bestämmelserna
i 8 kap.
22 § Planoch bygglagen) • information från verksamheten
underrättelse
(enl. bestämmelserna i 8 kap. 22 § Plan- och bygglagen)
Vård och
skolundervisning, tillgång till
insatser och persoVem kan bli en särskilt
förordnad
vårdnadshavare
Omsorg
ner som kan företräda barnen
i vårdnadshavarens
genom
annonsering. och hur går det till?
genom annonsering. Nu kommer elbilsrevolutionen!
• delårsrapport 2015
och förmyndarens ställe.
En särskilt förordnad vårdnadshavare ska:
Kostnadsfri föreläsning på Flottaren i Vansbro,
• uppehåll i sophämtning,
upphävande
av
När barn som kommer till Sverige
utan vårdnads·
Aktivtpå
kunna
se till barnets
bästa i förhållanMasterna
skall placeras
följande
platser:
Masterna
skall
placeras
på 19/11,
följande
platser:
torsdagen den
kl 13-17.
gamla, ej tidsatta beslut
havare beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska en
de
till
myndigheter
och
organisationer.
I
samband
med
detta
bjuder
Skålö 42:3, ca 370 m öster om sjön Rälgen
42:3,förcakom370 m öster om sjön Rälgen vi på fika,
• digital distribution av Skålö
handlingar
särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Särskilt
·
Ha kunskaper i svenska och veta hur det
uppvisning av några elbilar, laddhybrid och
Sälen
1:1, om
mellan
och Torrtjärn
Sälen 1:1, mellan Opsaheden
och Torrtjärn
munfullmäktige
förordnad vårdnadshavare ska
tillsättas
ett Opsaheden
svenska samhället
fungerar.
laddstolpe/ar.
•
VÄMO
Elnät
AB,
revidering
av
bolagsordbarns föräldrar är avlidna eller
varaktigt
förhindra·
Ha
kunskap
om
ungdomars
behov.
Järna-Storbyn 48:1, ca 1 km väster om Vansbro
Järna-Storbyn 48:1, ca
kminformation
väster ompåVansbro
Se 1mer
vansbro.se, eller
ning
de att utöva vårdnaden om barnet. Enligt föräldra- ·
Vetaom
hurSnöå
man hanterar
ungdomar i stressade
Näringslivssamverkans
facebooksida.
Snöån
14:8,
ca
200
m
öster
Herrgård
Snöån 14:8,i Dalarca 200 m öster om Snöå Herrgård
• gemensamma hjälpmedelsavgifter
balken ska socialnämnden i den kommun där bar- situationer.
Med tanke på fika, och sittplatser, vill jag gärna
Sveden
7:13,
ca
500
m
norr
om
Utanhed
Sveden 7:13, ca 500 m
norr om Utanhed
na
net vistas ansvara för att väcka talan eller anmäla
·
Kunna anpassa sig efter ungdomens behov.
att ni anmäler er i förväg till:
behov av en särskilt förordnad
vårdnadshavare.
Bertils
1:2, ca 750 m· sydost
om Vakern
Förbereda
och stötta barnet inför vuxenlivet
Bertils 1:2, ca 750 mnils-erik.eklund@vansbro.se,
sydost om Vakern
tfn 0281-752 52
Fullständig föredragningslista finns på
Vad gör en särskilt förordnad
vårdnadshavare?
en självständig
individ och att kunna ta eget
(OBS!
ledig
vecka
46).
Haga
24:12, ca 500 msom
sydost
om Flatbyn
Haga
24:12,
ca
500
m
sydost
om
Flatbyn
www.vansbro.se, anslagstavla och bibliotek.
Särskilt förordnad vårdnadshavare har ett ansvar
ansvar.
Nils-Erik Eklund, energi- och klimatrådgivare
Näveråsen
nordväst
om Västerfallet
Uwe Weigel, ordförande Näveråsen 5:1, ca 500 m nordväst om Västerfallet
för barnets personliga förhållanden
och 5:1,
ska seca 500· mHa
förståelse för sin och andras aktörers
med:
till att barnets behov av omvårdnad,
trygghet
Lindesnäs
9:25,och
ca 1 km
Lindesnäs
Lindesnäs 9:25, ca 1 km ostsydostI samarbete
om Lindesnäs
olikaostsydost
roller samtom
kunna
ha goda relationer till
en god fostran blir tillgodosedda.
Vårdnadshamyndigheter.
Håvberget
3:20, norrberörda
om Sormaberget
Håvberget 3:20, norr om Sormaberget
varen har ett ansvar för att barnet får den tillsyn
En handläggare från socialtjänsten träffar den
47:1,
ca 500 mblivande
öster om
rv 64 i Eldforsen
Morn 47:1, ca 500 m öster om rv 64 i Eldforsen
som behövs med hänsyn tillMorn
dess ålder,
utveckling
särskilt förordnade vårdnadshavaren
Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se
1:3, ca för
250ettmpersonligt
från Östra
Vakerns
nordvästra
strand
och övriga omständigheter.Mellanvakern
Uppdraget innebär
Mellanvakern 1:3, ca 250 m från Östra Vakerns nordvästra strand
samtal
om dennes
livssituation,
att man bland annat hjälperOrsala
barnet 9:2,
i kontakt
till
exempel
familjeförhållanden,
arbete
och
ca 600 m väster om Närsjö
Orsala 9:2, ca 600 m väster om Närsjö
med skola, sjukvård, myndigheter, omsorg och
fritidsintressen.
Detta
för
att
se
vilka
möjligheter
Rågsveden 24:34, ca 350 m in på väg mot Finnlokåsen
Rågsveden 24:34, ca 350 m in på väg mot Finnlokåsen
den långsiktiga planeringen för barnets framtid.
som vårdnadshavaren har att tillgodose barnet/
ca 250
m frånbehov,
Gänsens
nordöstra
strand med
Myrbacka 14:25, ca 250 m från Gänsens nordöstra strand
Vidare ska vårdnadshavarenMyrbacka
också se till14:25,
att barnet
ungdomens
bland
annat i kontakter
får tillfredsställande försörjning och utbildning.
viktiga personer och myndigheter. Kontroll av
Handlingarna
tillgängliga mellan
Lördagen den 21/11 kl.
18.00 bjuder Västerdalarnas
Flygklubb
in alla funktionärer
Handlingarna
finns tillgängliga
mellan
Vårdnadshavaren är förordnad
förmyndare för finns
personen görs även i polis-, kronofogde- och
och sponsorer med
respektive
till fest
på Värdshuset
Flottaren i Vansbro.
barnet - om inget annat sägs02-05-16
i domslutet.t.o.m.
Det
socialregister.
02-06-05
i: När utredningen av dig som vill bli
02-05-16
t.o.m.
02-06-05
i:
innebär att det är vårdnadshavaren som ansvarar
Vi
behöver
din
anmälan
senast
15/11.
Anmälan
till
Kjell Dalsheim
särskilt
förordnad
vårdnadshavare
är
klar
komFoajén på Medborgarhuset, Vansbro, tel. 0281-750 00 samt Biblioteken i
Foajén på Medborgarhuset, Vansbro, tel.
0281-750 00 samt Biblioteke
för och bestämmer över barnets ekonomiska ange- mer du och barnet att presenteras för varandra.
E-mail: kdalsheim@yahoo.se, tel. 070-622 79 75.
Nås, Dala-Järna
och Förvaltningen
Äppelbo skickar därefter över ansökan till
Nås, Dala-Järna
och Äppelbo
lägenheter. En särskilt förordnad
vårdnadshavare
Varmt Välkomna!
har inte någon försörjningsskyldighet. Flertalet av tingsrätten som fattar det slutgiltiga beslutet om
barnen är placerade på olika boenden av socialvem
Upplysningar lämnas
av:som blir särskilt förordnad vårdnadshavare.
Upplysningar lämnas av:
tjänsten. Det innebär att det är familjehemmet
Finns intresse av att bli särskild förordnad
Anna
Söderhäll,
tel.
0281-752
05,
Göran
Borgstrand,
tel.
023-136
52
Anna Söderhäll, tel. 0281-752 05, Göran Borgstrand, tel. 023-136 52
eller personalen på boendet där barnet bor som
vårdnadshavare ta kontakt med individ- och
har det praktiska, dagliga ansvaret för barnet.
familjeomsorgen på Vansbro kommun på teleMedborgarhuset
Medborgarhuset
Särskilt förordnad vårdnadshavare
ansvarar
bland fon:0281-750
45 måndag
onsdag 08.00-16.00,
Den
som
har
erinringar
mot ansökan
skatillframföra
dessa skriftligt till
Den som har erinringar mot ansökan ska framföra dessa skriftligt
780
50
Vansbro
780 50 Vansbro
annat för att barnet registreras i folkbokföringen, torsdagar 08.00-12.00 samt fredagar 08.00-15.00
Miljö- och byggnadsnämnden,
Medborgarhuset, 780 50 Vansbro
0281-750
00 medborgarskap
Miljö- och byggnadsnämnden, Medborgarhuset, 780 50 Vansbro
Tel: 0281-750 00
för attTel:
ansöka
om svenskt
om
med
undantag
för
lunch
12.00-13.00
dagligen.
0281-750
Fax: 0281-750 30 senast den 5 juni år 2002.
barnetFax:
så önskar
och 30
för attsenast
teckna hyresavtal.
den 5 juni år 2002.

Tillsammans kan vi hjälpa djuren!
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.

E-post:
Märk yttrandet
med
respektive
masts
Medborgarhuset
• Vansbro • tel
0281-750
00 • www.vansbro.se
vansbro.kommun
t.ex.
Skålö
42:3.
@vansbro.se

fastighetsbeteckning

www.djurensratt.se I 08-555 914 00
E-post:
Märk yttrandet med respektive masts fastighetsbeteckni
vansbro.kommun
t.ex. Skålö 42:3.
@vansbro.se

Revy
Resan

Restauranger
i Vansbro kommun

Julkonsert

21 november
kl. 16.00
Järna kyrka

Saxofonist
Stig Lindstedt
Fri entré
Frivillig kollekt

Järna med Nås och Äppelbo församling
ÖPPET-tider

Onsdag-Fredag 10.00-18.00

FÖRJUL

Med hits som:
”Farfars Cadillac”

och

”I min bil!
Hitta oss även på

facebook.com/soundsofus1

Lördagar 11.00-15.00
Ull o skinnprodukter
Presenter
Blommor mm

ed
å kaffe m
p
r
e
d
u
j
Vi b
t bröd!
hembaka

sbod
vid CH.s Gård
v. kl. 11-15
Lördag 14 no
Välkomna!

Älgfest

Ordinarie lunchtider!
0281-103 33

Solister
Thilda Söderström
Anders Palm

Skålö Tfn 070-6219209

Med bra mat i magen klarar du hela dagen

Äppelbo västra bjuder in jägare och markägare
på Säla till den traditionella älgfesten
vid Sälas bystuga.
Lördagen den 21 november kl 18!
På scen: Boopin T and the Rusty boys!
Anmälan till Anna senast 13 november
073-505 82 93.

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00

Tor: Kyckling curry m picklad
rödlök, ris.
Raggmunk, stekt fläsk.
0281‐240
80
Fre: Nötstek, gräddsås,
potatis.
snoare
sort.se
Pasta m bacon tomat.
Mån: Isterband,
potatismos.
Café
& Restaura
ang

FredaggKantarellcarbonara,
– Lördag ‐ Sön
ndagpasta.
Tis: Rotfruktspytt med kyckling
och limecreme.
Meny Lax,
m
mm citronsås
finns på och
hem
msida
potatis.
Ons: Pannbiff, lök, gräddsås och
potatis.
Potatispannkaka m bacon
och tomat.
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

0281-109 55

Tel 0281-20698

0281‐
0281‐240
240 80
80
snoare
sort.se
snoaresort.se

Fredag
- Lördag
- Söndag
Café &
Restaura
ang
carte ang
Café &A´la
Restaura

Fredag
gg7-8
–– Lördag
‐‐ Sön
ndag
november
Fredag
Lördag
Sön
ndag
Gåsmiddag

Meny
mm
msida
Meny m
m
mm finns
finns på
på hem
hem
msida

Månd- Torsd 11-22
Fred- Lörd 11-23
Sönd
11-22

028

1-10

Tor: Grekisk moussaka.
Raggmunk & Fläsk, lingon.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Laxfilé med citronsås.
Mån: Fiskgratäng.
Lammkorv med bulgur och
Tzatziki.
Tis: Fläskfilégryta med ris.
Pasta med kycklingsås.
Ons: Nötstek, gräddsås, gelé.
Strömming med dillsmör
och potatismos.

363

Ledig plats

Restaurant DIDO & PUB

0281-10035

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

Kontakta
Vansbrobladet
0281-71988
om du vill synas här!

0281 - 713 54

tel. 0281-12220

Kurs inför övningskörning

Torsdag 19 november kl. 17.00
			Förarbevis snöskoter?
			Ring för anmälan!
Järnvägsgatan 30 Vansbro www.tatrafikskola.se

Hulåns IFs ÅRSMÖTE

Hulåns IFs ÅRSMÖTE

Tisdagen den 17 febr kl 18.30 vid
Ordenshuset, Hulån
Avsägelser till styrelse och sektioner
meddelas valberedningen
Anna Fagrell eller Petter Gustavsson
från
AB.
senast Vansbrobladet
den 8 febr.

Tisdagen den 17 febr kl 18.30 vid
Ordenshuset Hulån.
Årsmötesförhandlingar
Kaffe

Korrektur
Granska och återkom med godkännande/Ändringar via:
Hulåns IF

Mail: vansbrobladet@telia.com eller Telefon: 0281 - 719 88 Senast

Sportsidan

2015 års framgå

28 nov

Snöborg Gård AB

är det DalaJärna IK:s fotbollsavslutning kl.18.00 i JUF!
Inbjudna är: Spelare med respektive, styrelse
medlemmar, klubbens ledare och hjälpredor.
Samt alla härliga supportrar.

Pris: 175kr/person, då ingår mat och valfri
dryck till maten.
Sista anmälan 22 nov till: Malin 073094 83 62
Robert: 070319 07 56
© Michel Gunther / WWF-Canon

Bli Pandafadder
på wwf.se/pandafadder

WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Rädda pandan

1:e Tant Orange

Kvällen erbjuder god mat och
underhållning av Johan & Johnny

VAIK

i annonserna

Hulåns IF

Tisdag 17 november A-lag
19.00 VAIK - Orsa IK

Hockey
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

Månadsdragning november
1:a vinst
		
nr 92
2:a vinst
		
nr 173
3:e vinst
		
nr 133
4:e vinst
nr 111

Ugglan:
På dagen ser den ingenting,
och på natten ser den lika bra som på dagen.
Skrivet som uppsats i skolan av (obekräftat) vår vän
Ejnar Westberg, Äppelbo

ANS ERBJUDAND

10 li

:9509
2
!
:NoU
4
s
rd.pri

Min älskade Mamma
och Svärmor
Vår kära Mormor
och Gammelmormor

Sigrid Jansson

TACK

bortgång, för alla vackra
blommor och gåvor till
fonder tackar vi speciellt.
En varm tanke går även till
palativvården
Fantastiskt fin vård och
omsorg

* 24 mars 1922
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Dala-Järna den 27 oktober 2015
Anita och Hans
Thomas och Ulrika
Marie
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner

Du somnade stilla
När färden var slut
Från allt vad Du lidit
Du nu vilar ut
Många blev åren
Du vandrade här
Så trogen, så verksam i tiden
Nu mättad av ålder
förunnat Dig är
Få njuta av eviga friden
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredagen
den 20 november kl. 10.00.
Alla som önskar närvara
hälsas varmt välkomna.
Akten avslutas i kyrkan.

Vår kära

Margit Pollack
* 10 november 1920
har idag stilla insomnat
i tron på sin frälsare
i ljust minne bevarad
Dala-Järna den 31 oktober 2015
Karin och Gunnar
Hanny
Syskonbarn med familjer
Betelförsamlingen
Jag har hört om en
stad ovan molnen
Och jag vet jag skall
snart vara där
Jag är framme
hemma hos Gud
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Myrbackakyrkan
lördagen den 21/11 kl. 13.00.
Akten avslutas i kyrkan.
Tänk gärna på Betels
Blomster/Missionsfond.
Tel. 0281-20823.

E

Tak o Vä

gg

3 liter FÄRG
Glans 3

NU! 11
ord.pr
is 1799::-

OBS! Erbjudande
gäller endast till
Öppet Vardagar 7.30-17.00

vid hans bortgång.
INGRID
Leif med familj

Barbro och Anders

Välkommen till Järna Fotoklubb
Lördag 14 nov. kl. 10-15. Ringvägen 3
Vi visar bilder ur vårt arkiv.
Nu även från Gunnar Tysk, Nås
Hjärtligt välkomna

gFÄRG
Tak o Väg
3
ter Glans

Gustav Einarsson

Ebbe Sjöberg

Arkivens dag

VECK

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

För det varma och vänliga
deltagandet vid vår kära

VAIK Hockey stödförening

Dragning

DalaJärna IK fingraar!r

Hulåns IFs ÅRSMÖTE

Tisdagen den 17 febr kl. 18.30 vid
TaHulån.
med klubbmärket
Ordenshuset,
Avsägelser till styrelse och sektioner
meddelas valberedningen.
Anna Fagrell eller Petter Gustavsson
senast den 8 febr.

DJIK

**************************
KOM IHÅG

Hulåns IF:s Minnesfond

Måndag Klockan
12.00
Tel 132
67

fredag 20 nov

Var rädd om ditt egeninspelade material,
du får aldrig chansen att spela in det igen!

Låt oss framtidssäkra det åt dig!
Nostalgiverksta´n • Järnvägsgatan 35, 780 50 Vansbro • 0281-719 88

FAM ILJE FÖR ESTÄ LLN ING

