POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSER

Tel: 0281 - 719 88 Fax: 0281 - 718 85 Järnvägsgatan 35, 780 50 Vansbro
vansbrobladet@telia.com www.vansbrobladet.se

ANNONSBLAD FÖR: ÄPPELBO-VANSBRO-JÄRNA-NÅS-BJÖRBO MED OMNEJD, Utlämningsställe i Fredriksberg
ÅRG. 63 NUMMER 4 Vecka 5			
ONSDAG 3 FEBRUARI 2016

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Nu är det dags igen!

Vi kommer i februari att börja investera i vår färskvaruavdelning! Det som kommer hända är:
• Hängmörat lokalt kött
• Manuellt lokalt kött i disk
• Smörgåstårtor (beställning) olika sorter
• Plankor (beställning) olika sorter
• Butiksgjorda smörgåsar
• Stubbar
• Förlängda öppettider i manuella delikatessen på lördagar till 16.00
• Grillad kyckling på söndagar
• Smakbjudning på lagad mat varje fredag eftermiddag
Beställningslista kommer finnas i butik samt på Facebook. (följ oss på FB för mer info)
Hemköp Dala-Järna är din färskvarubutik med hjärtat på rätt ställe!
Med reservation för ev slutförsäljning & tryckfel.
Hemköp Dala-Järna 0281-200 01 • http://hemkop.se/Butiker/Hemkop-Dala-Jarna/

NU ÄR DET VINTER!

Barnskidset Start 90-100cm 459:Fischer Jr.pkt skidor, bindn, pjäxor 1395:Fischer Sr.pkt skidor, bindn, pjäxor 1950:Fischer Vasaloppspaket fr. 2900:Stavar barn, Jr. fr.149:- Sr. fr.159:Vallatape, Fäste o glidvallor, LEDANDE MÄRKEN
Skidhandskar. Dressar. Underställ

CYKEL & SPORT Vansbro

Skiddressar Junior-Senior
Fischer, Craft, Dobsom
Passa på nu! -30% rabatt

derställ
Craft un rr 350:He
Dam o ior 289:Jun

Äppelbovägen 2 Tfn 0281 10167

Frälsningsarmén
Sön 7/2 16.00 Ekumenisk gudstjänst på
		
kåren. Ludwig Fontanac,
		
Daniel Rönnqvist m fl.
		Arméfika.
Ons 10/2 10.00 Musiklekis.
12.00 Sopplunch med bibelsamtal.
14.00 Sånger till kaffet.
15.30 Miniupptäckare (3-6 år)
17.00 Upptäckarna.

Alla Varmt
Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Taborförsamlingen
Kapellgatan 5 Vansbro

To 4/2 10.30 Sång Söderåsen.
Sö 7/2 16.00 Gemensam gudstjänst,
		Frälsningsarmén.
Ti 9/2 18.00 Gemensam bön, nattvard
Välkomna!

Källartorpskyrkan

VANSBRO BIO

Alliansens bönevecka:
On 17.00
Änglabus.
18.30
Målarkurs.
To 18.00
Bön.
Fr 09.30
Musikul.
Sö 16.00
Gemensam gudstjänst i
			 Frälsningsarmén.
Må 10.00
Bön.
Ti 18.00
Symöte.

Välkomna!

point Break - 3D
SveriGepremiär!

Medborgarhuset
Action, Édgar Ramírez
Boka biljett på: bjornbio.se
Fre 19.30
(11 år)
Program 4–11 feb
Suffragette Drama
Alvin och gänget: To 11 feb 19.00 (11 år)

Gasen i botten
Kommande filmer
- sv tal
SveriGepremiär! Den unge Zlatan

Animerad familjefilm
19 feb
Sö 13.30
(Btill)

13 Hours: The
Creed
Secret Soldiers of
SveriGepremiär! Benghazi 20 feb
Drama, Sylvester Stallone
Sö 18.30
(11 år) Zootropolis - sv tal
en man som
heter Ove

26 feb

Komedi, Rolf Lassgård
Sö 16.00
(11 år)

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Skålö Kapell

endast kortbetalning.
ingen kontanthantering.

Focus

Lördag 6/2		 14.00 Besök av Sigtunapingst.
Välkomna!

Provkör NYA Ford

Dala-Järna 0281-211 20

Var med på ett inspirerande frukostmöte!
Vansbrosimningen och Vansbro kommun bjuder in företagare till
frukostmöte på Flottaren tisdag den 9 februari:
• Träffa nye kommunchefen, Oscar Fredriksson.
• På gång i Vansbrosimningen.
• Spännande företagsutmaning.

MANUSSTOPP

Kl. 07.30–09.00 på Flottaren. Kaffe och smörgås serveras.
Anmäl din medverkan senast måndag 8 februari till:
mattias.christianson@nlsvvansbro.se.

Kom ihåg att lämna era manus i tid
Om korrektur önskas, inlämning senast FREDAG kl. 12.00
Färdiga annonser lämnas före MÅNDAG kl. 12.00

Redaktionen

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!

Hans & Greta
Den stekta trollpackan
med Propellerteatern

Varmt välkomna!

Ett caféprogram med
clownteater för alla åldrar!

Fredag 12 februari kl 19
på Vansbro kulturhus

Kommande kurser
AM/Moped/Epa 4/2
Snöskoter 6-7/2 & 20-21/2
Introduktionskurs Övningskörning 11/2 kl.17
Ring för anmälan
0281-122 20

Entré: 100 kr, scenpass: 50 kr,
barn & ungdom (tom 26 år):
50 kr. Biljetter säljs i kassan
eller förbokas på Vansbro
bibliotek 0281-750 50.
Fikaförsäljning. Välkomna!

TANDLÄKARE
Orvar Bergvall

Norra Allégatan 34 Vansbro

Tel. 0281-595600
www.orvarbergvall.se

Tisdagar Onsdagar Torsdagar
Försäkringskassans referenspris

Årsmöte för Västerdala MC klubb
Söndag 14 februari kl. 17.00
Annexet, Dala-Järna Hotell
Kom ihåg att meddela kassören
om ev. byte av telefonnummer
p.g.a SMS till medlemmarna.
Kaffe och smörgås. Välkomna! Ordförande

Giddes Urservice
reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

TE RÖJ & PLÅT AB

Reparerar:

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo
Torsdag 4 februari
9.00 Järna kyrka Gudstjänst med nattvar d, Robert van Aarem.
14.00 Legoland Andakt, Karin Pers.
Söndag 7 februari
11.00 Nås kyrka Gudstjänst, Camilla Strömberg.
14.00 Söderåsen Andakt, Per Sundberg.
16.00 Vansbro kyrka Gudstjänst, Per Sundberg.
********************************************

Sopplunch i Nås kyrka

fredag 5 februari kl 12.00
********************************************

Väggur • Golvur • Moraklockor
Bordsur • Armbandsur • Fickur
Kostnadsfri undersökning
och prisförslag.
Lokstallet, Vansbro • 0281-100 38
Innehar F-skatt.
riNG iNNAN BesÖK!

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

11-kaffe måndagar Vansbro, torsdagar Järna

PRO DALA-JÄRNA – NÅS
Medlemsmöte i Källartorpskyrkan
måndagen den 8 februari.
Underhållning, kaffe, lotteri och bingo.
Styrelsen

0281 - 719 88

076-277 41 15, teroj.se

Konvertera dina

VHS-Kassetter
hos oss!

Startavgift 59:- därefter 2kr/minut.
Prisexempel: 60min kassett på DVD-Skiva

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

NYHET!

Nu finns BEMER- en fysikalisk vaskulär terapi hos oss.
Fungerar både som friskvård, läkning och rehabilitering med helkropps
och/eller lokalbehandling.
-stärker immunförsvaret
-främjar sårläkning
-har effekt på alla typer av hudproblem
-ökar prestationsförmågan- fördel för idrottaren

För mer info ring 070-3248453
Jag finns även på plats i Blå Huset
onsdag 10/2 kl. 14-18
Välkomna!

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER

Susanne Lundberg
Fotterapeut, Kinesiolog

179:Allt inom bilrep, plåt o glasskador, delar och tillbehör

Allt inom skog & trädgård

Västerdala Service AB
Verkstadsvägen 4 Vansbro Tel 0281 71516

ÖPPETdag

g-fre
Månda 7.00
0
07.0 -1

Stängt
Onsdag-torsdag

3-4 feb

0281-20220

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

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

Stickcafé tema ”redskap”

Kallelse till:

ÅRSMÖTE

Torsdag 11 februari kl. 19-21
40:- inkl. fika

Vansbro Ryttarsällskap

Dala-Järna, tfn 0281-21188

ONS 24 FEB kl 18:00
i Ridhusets cafeteria, Uppsälje.

Vi bjuder på fika! :-)
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VECKANS RADANNONSER
Säljes: Björk/Barrved, lång,
fritt gård 070-321 07 02
Efterlyses: Kanalplastskiva till
växthus, har blåst bort
förmodligen i Storbyn el.
ga storbyn.

L.Mörk 073-085 06 40

Kungörelse

Säljes: Mysigt enplanshus med
bergvärme, 3 rum & kök i
Vansbro Tel 070-469 12 88

Underrättelse/Bygglovsansökan
ANS ERBJUDAND
VECK
E

Radannonsera i

Aktelo AB ansöker
om bygglov
i samband
Måla
inne!för uppsättning av telemaster
Vansbrobladet/Järna-Nytt
med utbyggnad
av mobiltelefonsystem
(3G).
20%
rabatt på
för bara
färg och
Masterna är dimensionerade
måleriverktyg för att klara sametablering med flera
20kr/raden!
Erbjudandet
gäller till 12 februari
teleoperatörer.
Du vet väl att du även kan

Medicinsk fotvård
Monika Munters

Strandv. 4 Dala-Järna
tel. 070- 56 36 178

Årsmöte

Västerdala folkdanslag
Måndag 22 februari
kl. 19.00 Hulåns Ordenshus

TACK!
För skänkta gåvor under

076-187 64 82

lämna in
dina radannonser
Med hänsyn till att kretsen ”berörda” är svår att exakt definiera
sker
hos:
underrättelse (enl. bestämmelserna i 8 kap. 22 § Plan- och bygglagen)
genom annonsering.
Öppet Vardagar 7.30-17.00

Masterna skall placeras på följande platser:
Skålö 42:3,MISSING
ca 370 m öster
om sjön
Rälgen
PEOPLE
SWEDEN
VED
Sälen 1:1, mellan Opsaheden och Torrtjärn
VED
Färdigkapad och kluven
Järna-Storbyn 48:1, ca 1 km väster om Vansbro
från 350 kr/m³
Snöån 14:8, ca 200 m öster om Snöå Herrgård
Blandved och även
Sveden 7:13, ca 500 m norr om Utanhed
ren björk
Per Anders Pettersson
Bertils 1:2, ca 750 m sydost om Vakern
Nås,
Tfn. 070 6702154
Haga 24:12, ca 500 m sydost om Flatbyn
Näveråsen 5:1, ca 500 m nordväst om Västerfallet
Årsmöte
Lindesnäs 9:25, ca 1 km ostsydost om Lindesnäs
Säfsen-Nås Jaktvårdskrets
Håvberget 3:20, norr om Sormaberget
Morn 47:1, ca 500 m öster om rv 64 i Eldforsen
TACK 1:3,
FÖR ATTca
DU ÄR
MED m
OCH från
RÄDDARÖstra
LIV!
Mellanvakern
250
Vakerns nordvästraSöndagen
strand 14/2 kl.15.00
Folketshus
Fredriksberg
Orsala 9:2, ca 600 m väster om Närsjö
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Rågsveden 24:34, ca 350 m in på väg mot Finnlokåsen Avslutas med kaffe och smörgås
Myrbacka 14:25, ca 250 m från Gänsens nordöstra strand
Styrelsen
Ovissheten är det värsta någon kan uppleva när en anhörig försvinner. En förälder, en livskamrat, en son
eller dotter är spårlöst borta och inga svar finns.
Missing People Sweden, MPS, är en svensk organisation som hjälper polis och anhöriga att arrangera
skallgångar när personer är försvunna. Vår organisation växer och vi är i stort behov av stöd från det
svenska näringslivet för att kunna fortsätta verksamheten. Vårt arbete har utvecklats från att vi tidigare
mest sökte efter kroppar i fall där polisen gett upp - till att det nu också innebär ett aktivt sökarbete, tillsammans med polisen, för att rädda liv.

det gågna året.
Skamheds minnesfond
© NaturePL.com / Andy Rouse / WWF
WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Ge bort ett medlemskap i Panda Planet på wwf.se

kött
Lamm
ar
men! häls

Charke
nö
Torsd- ppen
fredag
12-18

Flygfältsvägen 22
780 51 Dala-Järna
Tfn 070 6909422
Tfn 0281 20408

Varmt välkomna!

Vet du något barn
som gillar djur?

a vecka!
n
n
e
D
!
a
r
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VÅRT ARBETE BERÖR
7-8000 personer anmäls försvunna varje år
2-300 försvunna kräver sökinsats
20-30 hittas inte!

VI GER INTE UPP!
MPS söker så länge det finns förutsättningar och tillräckligt många frivilliga för att söka organiserat.
Efter snabba akuta insatser fortsätter vi med helgsök tills vi finner den vi söker!
EN ORGANISATION I BEHOV AV PENGAR
Material för patrullerna
2. Material för akutgrupperna (fordon m.m.)
3. Material för specialsök (sjöugglor m.m.)
4. Löner för sambandcentral (jourgrupp)
5. Specialutbildningar, spårning, suicide, informationstrackning m.m.

MISSING PEOPLE SWEDEN - Tfn: 031-760 90 60 - www.missingpeople.se
FÖRETAGSTJÄNST - Tfn: 0200-75 17 00

Handlingarna finns tillgängliga mellan

ANLITA VANSBRO KOMMUNS
BYGGENTREPRENÖRER
Vill ditt företag synas här?
Kontakta Vansbrobladet
för mer information
0281 - 719 88
www.vansbrobladet.se

Box 53 780 51 Dala-Järna
0281-20 968 • www.muntersbygg.se
070-535 69 79 • info@muntersbygg.se

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 070 678 73 87

AV
ING !
N
J
ÄL TER
E
RS
FÖ TAP

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

Specialist inom
renovering av
äldre byggnader.
Eget hyvleri.

Tfn 073 9973246

TE RÖJ & PLÅT AB

070- 528 67 22

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

GOLV OCH VÅTRUM
KVALITETSSÄKRAD

Tel 200 05
Markus 0730-322 331 • Niclas 0730-322 332
P-A 0730-322 333

& ÖVRIG LOKALVÅRD

076-277 41 15, teroj.se

anna.ivars@lokstallet.net

BYGG • PLÅT • RÖR
Fabriksvägen 5, 780 50 Vansbro
Tfn 0281-59 59 50

070-491 06 31
dala.golvservice@gmail.com

BYGGSTÄDNING

Snö/takskottning utföres
Snörasskydd uppföres

I Dalarna

VÅTRUMSINSTALLATION

070-523 32 50

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

0281-717 33
TRANSPORTER • GRÄVTJÄNSTER

VARNING!

Nu har det hänt det som absolut inte får hända. I onsdags förra
veckan läste vi som vanligt våra inkommande mail här på
Vansbrobladets redaktion, bl.a två mail ifrån PostNord. Det första
var som det vanliga vi brukar få, på det andra stod det att de hade
försökt lämna ett paket när vi inte var på plats. Var bara att skriva
ut fraktsedeln så kunde paketet hämtas på närmaste postkontor.
Efter 5 sekunder låstes min dator, sedan kom en bild upp som berättade att man skulle betala ca 4500:- så skulle datorn låsas upp.
Stängde av allt direkt, sen kollades de andra datorerna, samma
sak där, då kollade vi vår backup.
Visade sig att i stort sett alla filer som vi sparat var krypterade
och oläsbara även där.
Efter dessa konstateranden känner man sig som en stor idiot, -hur kunde man va så dum
att man öppnade detta mail? Efter att vi konsulterat alla dataexperter vi kunde komma på,
funderade vi allvarligt på att betala. Efter att vi gjort polisanmälan och pratat med polisen
kom vi fram till att det bästa var nog att formatera allt och börja om från början.
Ni som vet att ni har eller ska annonsera hos oss, skicka gärna hit era logotyper, det skulle
underlätta återuppbyggnaden av vårat system.
Som en varning vet vi att liknande mail kan komma ifrån Telia, Swedbank m.fl, vet också
att flera företag har drabbats av samma virus som vi, så kolla mailen väldigt noga och
radera direkt om det ser konstigt ut. Ett särskilt tack till Claes på Hecla för all hjälp.

att synas och nå ut till ännu flera hushåll!
(inkluderar även Mockfjärd,
Dala-Floda och Björbo)
samt Djura, Hedby, Rälta, Rältlindor,
Ålkilen, Gimsbärke, Duvnäs

HELA VANSBRO KOMMUN
Nås, Dala-järna, Vansbro,
Äppelbo
samt Björbo, Fredriksberg

Genomett
ettunikt
uniktsamarbete
samarbetemed
medGagnefsbladet
Vansbrobladet ger
ger vi
vi dig
dig nu
nu chansen
chansen att
att nå
nå ut
ut
Genom
meddin
dinannons
annonstill
tillen
enstörre
störreläsarkrets.
läsarkrets. Med
Med annonsering
annonsering ii både
med
både Gagnefsbladet
och Vansbrobladet når du ut till ca. 10.000 hushåll.
Vansbrobladet/JärnaNytt och Gagnefsbladet når du ut till ca. 10.000 hushåll.
Bokadin
dinannons
annonssom
somvanligt
vanligthos
hososs
ossoch
ochvill
villdu
dudubbelannonsera
dubbelannonseraså
såser
servivitill
till
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att
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även
kommer
med
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Vansbrobladet
–
enkelt
och
smidigt
för
dig.
att den även kommer med i Gagnefsbladet-enkelt och smidigt för dig.

GAGNEFSBLADET

Premi�r f�r nya

Hyundai Santa Fe
PRIS
FR�N

329 900

F�RM�NSV�RDE
KR

ELLER 3 299 KR/M�N

Exempel
på utrustning
Exempel p� utrustning

■Eluppvärmd ratt		
Eluppv�rmd ratt
■Eluppvärmda
fram-och
bakstolar
Eluppv�rmda framoch bakstolar
■Ventilerade
Ventilerade framstolar		
framstolar

FR.

1 888

KR/
M�N

■Elmanövrerade framstolar
Elman�vrerade framstolar
■Navigationssystem
pekskärm
Navigationssystem medmed
peksk�rm
■5 5stjärnor
Euro
NCAP
stj�rnor i iEuro
NCAP

+

PRIS
FR�N

214 900

ELLER 2 149 KR/M�N

F�RM�NSV�RDE
KR

FR.

1 433

KR/
M�N

Exempel på utrustning

Exempel p� utrustning
■Elmanövrerad
baklucka		
■Parkeringsassistans för fickparkering
Elman�vrerad baklucka
Parkeringsassistansm
f�rstrålkastarspolning
fickparkering
■Elmanövrerade
och ventilerade stolar ■LED-strålkastare
Elman�vrerade och ventilerade stolar
LED-str�lkastare med str�lkastarspolning
■Elmanövrerad
ratt		
■5 stjärnor
i Euro NCAP
Eluppv�rmd ratt
5 stj�rnor i Euro NCAP

Alla priser �r av generalagent rekommenderade cirkapriser. Lokala prisavvikelser kan f�rekomma. F�rm�nsv�rde netto 50% marginalskatt. Finansieringsf�rslag via Hyundai Finans: 3,33% r�nta, 36 m�n, 30%
kontant eller inbytesbil, 41% restv�rde, eff. r�nta 5,30%. Santa Fe: Br�nslef�rbr. vid bl. k�rning: 5,7-6,6
l/100km, CO2: 149-174 g/km. Tucson: Br�nslef�rbr. vid bl. k�rning: 4,6-7,3 l/100km, CO2: 119-169 g/km.

Fina Begbilar i Björbo!

Nu har du möjligheten
HELA GAGNEFS KOMMUN

7/2
6
g
a
d
n
ö
ch S
o
g
a
d
r
ö
L
Helgöppet

Vid

köp av be
Hyundai IX35 2,0 Crdi Aut -14 4300 mil Röd (136HK)
gagnad b
u
il
Hyundai IX35 2,0 Crdi Aut -10 10500 mil Silver (184HK) nder helgen in
g
å
r
en
servicec
Hyundai I30 1,6 Crdi Kombi -11 9350 mil Gråmet
heck.
Hyundai I30 1,6 Crdi Kombi -11 8700 mil Blåmet
Värde 3
000:Hyundai I30 1,6 Crdi Kombi -10 12200 mil Svart
Hyundai I30 1,6 Crdi Kombi -08 13600 mil Blåmet
Hyundai Coupé 2,7 V6 -06 5770 mil Röd
Citroen C4 Grand Picasso Diesel Automat -09 10450 mil Silver
Citroen C5 Kombi 2,0 16V -06 20100 Mil Silver
Citroen C4 1,6 Hdi -06 21000 mil Silver
bröd,
d
e
Mercedes C220 CDi Aut Kombi -04 26400 mil Blåmet
m
Korv bjuder vi
Toyota Corolla 1,6 5D -00 17500 mil Röd
,
kaffe gtvis på!
VW Passat 2,3 V5 Sedan -01 25000 mil Svart
li
natur
Isuzu D-MAX 2.5 Ddi 4x4 -15 Black Edition Svart 650 mil

www.eljasmotor.se

Björbo 0241-23520

Sportsidan
DJIK

VAIK

Dala-Järna IK:s
Minnesfond
Dala-Järna IK tackar för skänkta
gåvor under 2015.
Vill ni fortsätta att stödja vår
verksamhet via minnesfonden,
kontakta kansliet, 0281-20409.
Inbetalningar till bg: 601-5747

Fredag 5 februari A-lag

Månadsdragning
December		
1:a nr 13
		
2:a nr 52
		
3:e nr 110 		
4:e nr 12

Med bra mat i magen klarar du hela dagen

19.30 VAIK - Sveg

Hockey

Friåkning se hemsidan - www.laget.se/vaik
Bli medlem i VAIK-hockey
- Familj 300 kr, -Ungdom 50 kr, >18 år 100 kr

Januari
nr 16
nr 41
nr 39
nr 76

Här är det enkelt att leva!
Kungörelse

0281-240 80
snoaresort.se

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00

bg 385-3280

DJIK-Skidsektion stödlotteri

Dragning

Restauranger
i Vansbro kommun

Tor: Cowboysoppa, kladdkaka,
grädde.
Raggmunk och stekt fläsk
Fre: Fläskytterfilé, pepprig sås,
ris/potatis.
Fiskgratäng m apelsin, pot.
Mån: Grillkorv och potatismos.
Skink o purjolöksås, pasta.
Tis: Ugnstekt sej, vitvinsås,
potatis.
Fläskfilégryta med chili o
koriander.
Ons: Kycklinggratäng med pasta.
Dillkött och potatis.

Underrättelse/Bygglovsansökan

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

Ställ frågor till
Vansbro kommun söker
Dala Vatten och Avfall
semestervikarier inför
Restaurant DIDO & PUB
om bygglov för uppsättning av telemaster i samband
Förvaltningen på plats: NuAktelo
kommerAB
Dalaansöker
Vatten
sommaren
2016:
0281-10035
och Avfall ut till de lokala servicepunkterna
för av mobiltelefonsystem (3G).
med utbyggnad
Omvårdnadspersonal till följande arbetsplatser
Månd- Torsd 11-22
att svara på frågor och informera om exempelvis
inom vård och
Masterna är dimensionerade
föromsorg:
att klara sametablering med flera Fred- Lörd 11-01
sophämtning och vatten/avlopp.
Sönd
11-22
• hemtjänst i Vansbro, Dala-Järna och Nås
Följande datum och platserteleoperatörer.
gäller, tiden är
• Bäckaskogs korttidsboende och korttidsenhet
17.00-19.00 vid samtliga tillfällen:
• Bäckaskogs äldreboende
IKVÄLL! 3 februari LokalaMed
servicepunkten
på att kretsen ”berörda” är svår att exakt definiera sker
hänsyn till
• Söderåsens demensboende
Ja Järna i Dala-.Järna
underrättelse
(enl.
bestämmelserna
i 8 kap. 22 § Plan- och bygglagen)
Sjuksköterskor
4 februari Lokala servicepunkten i
Personliga
assistenter
och personal inom
genom annonsering.
bygdegården, Nås
socialpsykiatrins verksamheter.
9 februari Lokala servicepunkten,
Sista ansökningsdag 2016-02-21. För mer
Finnmarken, Lövhagen 4 Masterna skall placeras på följande platser:
information och ansökan till tjänsterna se
10 februari Lokala servicepunkten,
www.vansbro.se/ledigatjanster
Skålö 42:3, ca 370 m
öster om sjön Rälgen
biblioteket Vansbro
Sälen 1:1, mellan Opsaheden och Torrtjärn
Välkomna!

Järna-Storbyn 48:1, ca 1 km väster om Vansbro
Snöån 14:8, ca 200 m öster om Snöå Herrgård
Sveden 7:13, ca 500 m norr om Utanhed
Bertils 1:2, ca 750 m sydost om Vakern
Haga 24:12, ca 500 m sydost om Flatbyn
Näveråsen 5:1, ca 500 m nordväst om Västerfallet
Lindesnäs 9:25, ca 1 km ostsydost om Lindesnäs

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

”Restaurang Dido&Pub”

Alla hjärtans dag

3-rätters 295kr
Meny mm finns på hemsida

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

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

Tel 0281-20698

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

028

1-10

0281-109 55

Tor: Köttfärslimpa, gräddsås och
lingon.
Raggmunk & Fläsk, lingon.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Fisk & skaldjursgryta.
Mån: Fiskgratäng.
Isterband, stuvad potatis,
rödbetor.
Tis: Bruna bönor med fläsk.
Pasta och kycklingsås.
Ons: Tjälknöl med
potatisgratäng.
Fiskgratäng.

363

Ledig plats
Kontakta
Vansbrobladet
0281-71988
om du vill synas här!

0281 - 713 54

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

Tandtroll är väl inget vi vill ha, ELLER?
I onsdagskväll (förra veckan) skulle lite
mat inhandlas på Hemköp i Dala-Järna,
såg då att det var full aktivitet inne på
biblioteket. Trots 20 graders kyla var det
säkert 50 ungdomar som spelade pingis,
biljard, kort mm inne på ungdomsgården
Tandtrollet.
För ca 3 år sedan flyttades
ungdomsgården till nuvarande lokaler.
Minns då att det vandrades runt i Järna
med protestlistor mot flytten, de var nog
rädda för att det skulle bli mycket bråk
ute på byn.
Vad tycker ni ungdomar om tandtrollet?
Vi frågar Annika och Frida.

Annika Busk, Frida Ytterberg, Vansbro

Vår älskade

Elisabeth
Lindén Brandt

Conny Lundkvist
Det känns tryggt i vår
stora sorg att ni finns.
IRIS med familj

* 16 september 1942
har idag somnat in
efter ett rikt liv
Vansbro den 30 januari 2016

Utrota
barncancer.

Text o Bild NG

Din gåva gör skillnad.

Vår kära

Mona-Lisa
Sjöberg
* 28 maj 1930
har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad
Vansbro
den 23 januari 2016

HENRIK
Annika, Anky, Anders
med familjer
Syskon med familjer

Kusiner med familjer
Övrig släkt och vänner

Tack för vad Du givit
Tack för vad Du var
Tack för ljusa minnen
som Du lämnat kvar

Tack för vad Du givit
Tack för vad Du var
Tack för ljusa minnen
som Du lämnat kvar

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Nås kyrka fredagen
den 12 februari kl. 13.00.
Alla som önskar närvara
hälsas varmt välkomna.
Akten avslutas i kyrkan.
Tänk gärna på Cancerfonden
tel. 020-595959.

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Vansbro kyrka fredagen
den 19 februari kl. 13.00. Alla
som önskar närvara hälsas
välkomna. Efter akten
inbjudes till en minnesstund i
Församlingsgården. Svar om
deltagande till Begr.byrån
Brandser tel. 0281-140 36
senast tisdag den 16 februari.

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

Mor
Anders Kuno
Nilsson
BCF_plugg_115x297.indd 3

Rädda pandan
Bli Pandafadder
på wwf.se/pandafadder

2013-04-26 10:33

WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Per Hermansson, Dala-Järna
Per Hermansson som arbetar halvtid på
Tandtrollet, berättar lite om verksamheten här i Dala-Järna.
-En del av dagens ungdomar mår
väldigt dåligt i dagens samhälle, här har
vi möjlighet att ge den hjälp och det stöd
många behöver. Flera fredagar har vi
minst 100 ungdomar här, vilket innebär
att de inte är ute på byn, utan träffas här
under ordnade former. Tyvärr finns det
för mycket droger ute i samhället, i våras
blev det en topp som förhoppningsvis
polisen fick stopp på med hjälp av en stor
insats.
Många av våra nysvenskar besöker oss,
det fungerar alldeles utmärkt. En del har
lite problem med språket och några är
tyvärr rökare men i.o.m att vi har
nolltolerans mot alla typer av droger så
får man inte komma in här ens om man
luktar rök. Synd bara att det är så få av
flickorna som kommer hit.
Om man fick önska nåt så skulle lokalen
byggas om med mer enskilda rum för
samtal, replokal för de musikintresserade
och framförallt har vi problem med
akustiken när 100 ungdomar stojar här,
både väggar, golv och tak är gjorda i
cement. Vi känner också ett hot ifrån
myndigheterna när det ska sparas
pengar, tror att den här verksamheten
måste vara i kommunal regi, det har
gjorts försök med ideélla föreningar på
andra orter som inte alls fungerat.

© Michel Gunther / WWF-Canon

-Vi kommer från Vansbro och är här i
stort sett varje mån-ons och fredag, tisdagar och torsdagar är ungdomsgården i
Vansbro öppen så då är vi oftast där.
Ungdomsgården är nog för många av oss
en tillflyktsort där vi kan få lugn och ro,
från både hem och skola.
Personalen här är inte som lärare utan
här är vi mer som kompisar. Synd att det
är stängt under helgerna, om det vore
öppet då skulle det kunna hålla undan
många av ungdomarna från fylla och
droger mm tror vi.
Tycker också att vi som kommer från
Vansbro, Äppelbo och Nås kunde få
busskort, blir dyrt när vi får betala alla
bussresor själva, om det nu går någon
buss.
Ni håller på med en namninsamling just
nu, vad innebär det?
-Vi ska lämna in den till de som bestämmer här i kommunen, de får absolut inte
stänga nån av de två ungdomsgårdarna,
vilket det har gått rykten om. Det vore en
katastrof för oss ungdomar.

till Er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår

vid hans bortgång.
SALLY
Carina och Hans med familj

till Er alla som hedrat
minnet av vår kära

Gerda Persson
vid hennes bortgång, för
blommor, gåvor till olika fonder
och all omtanke vi har fått.
Barbro och Margareta
med familj

Priserna gäller 3/2-7/2 med reservation för tryckfel och slutförsäljning

Vansbro

Järnavägen 1 Telefon 0281-594880
Öppet: Måndag-söndag 8-22

Välkommen till ortens trevligaste matbutik
önskar Stefan & Linda med personal

Alaska Pollock
Royal foods 200g
Jfr pris 50:-/kg

Jfr pris 10:-/liter

Kommunens billigaste matbutik!!
Enligt PRO:s senaste prisundersökning

