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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

B

Falukorv
Garant
800g

20kr
/st

Apelsiner
Spanien
Klass 1

Enportionsrätter
Findus
20kr
Fryst

/st

Yoghurt
Yoplait
10kr
/kg

4x115g

M
BO

Nachochips
IS
R
P
Santa Maria
185-200g
5kr
/st

Glass
Sia glass
10kr
/st

6-pack

Som bonuskund på Hemköp får du:

• Upp till 2% bonus
• Bonuskundsträffar
• Attraktiva erbjudanden
• Som aktiv bonuskund får du inspirerande tips på
matlagning i vår kundtidning hemlagat.

Blöjor
Libero
25kr
/st

89kr
/st

Eko pasta
Garant
500g

Blöjor
Libero

3 för
25kr

Alla storlekar
Gäller libero touch
Gäller ej libero touch

Gör så här:

99kr
/st

Skicka ett sms med texten:
Hemkop (mellanslag) ditt 12-siffriga
personnummer (mellanslag) och e-postadress
till 71120, så kan du ta del av Bonus och
erbjudanden direkt!

Smoothie var du vill

Priserna gäller onsdag - söndag med reservation för ev slutförsäljning & tryckfel.
Hemköp Dala-Järna 0281-200 01 • http://hemkop.se/Butiker/Hemkop-Dala-Jarna/

SLUTREA
70 % rabatt

Blender 399:ELECTROLUX ESB2500

Mixa dina favoritbär och frukter
till en hälsosam smoothie
att ta med på utflykten.

Dammsugarpåsar
(4-pack)

79:-

Frälsningsarmén
Sön 28/2 16.00
		
		
Ons 2/3 10.00
12.00
14.00
15.30
17.00

Alla Varmt
Välkomna!

Gudstjänst,
William Söderstedt och
Daniel Rönnqvist, Arméfika.
Musiklekis.
Sopplunch med bibelsamtal.
Sånger till kaffet.
Miniupptäckarna (3-6 år).
Upptäckarna (9-13 år)

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Nås Missionshus

Onsd. 13.30 - 16.00 och
fred. kl. 19.00 - 21.00.
Öppet Hus/CofféHouse för alla.
Månd. 29/2 18.00 Handarbetskväll.
Välkomna!

Taborförsamlingen

Västerdalarnas Friförsamling

Lörd 27/2 19.00
Sönd 28/2 14.30
		
18.00
			
Tisd 1/3 18.00
			

Tonår/Träffpunkt: Frispel.
Sångstund, Bäckaskog Avd 1.
Kvällsgudstjänst med
nattvard.
Bön. Tema: Barn, ungdomar,
skolan.

Alla varmt välkomna till Myrbackakyrkan!

Se, prova och
köp din ATV
i Vansbro

VANSBRO BIO

Program 26 feb–3 mars
SvEriGEPrEmiär!
Alvin och gänget: Fre 26 feb 19.30 (15 år)
Gasen i botten - Sv
tal, otextad: Animerad How to be Single

Må 29 feb 19.00 To 3
(Btill) mars 19.30 Komedi (Btill)
Deadpool
(15 år) Zootropolis - Sv tal,
otextad: Animerad
Actionäventyr
Lö 27 feb+ti 1 mars 19.30 SvEriGEPrEmiär!
Fre 26 feb+ti 1 mars+
Den unge Zlatan
to 3 mars 17.00
Lö 27 feb+on 2 mars
17.00 Dokumentär (Btill) Lö-sö 27-28 feb 14.15 (7 år)
Må 29 feb 17.00
On 2 mars 15.00

NYHET!

Nu även med
traktorregistrering

Källartorpskyrkan
On 17.00
Fr 09.30
19.00
			
Lö 18.00
Må 10.00
Ti 18.00

Välkomna!

Pris från

49.900:-

Räntefritt i 36 mån
I samarbete med
Wasa kredit

Lokstallet, Vansbro, tel 14144

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Dala-Järna 0281-211 20

KOM IHÅG!

SHRA Vansbro-Äppelbo

Sö 28/2 11.00 Gudstjänst,
		
Tina Olinggård.
Ti 1/3 18.00 Bön.
Välkomna!

Årsmötet Torsdagen den 25 feb. kl.18.00
Cafeterian, VUC

Varmt VÄLKOMNA!

ÅRSMÖTE

Besök oss på webben för att se vad
vi kan hjälpa just dig med!
• Konvertering av filmer mm.

www.nostalgiverkstan.se
Ni hittar oss även på
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

Focus
Provkör NYA Ford

Änglabus.
Musikul.
Källartorpskyrkans ungdoms
årsmöte.
Församlingens årsmöte.
Bön.
Symöte.

Kapellgatan 5 Vansbro

Årg 62

En man som heter

Ove Komedi, R Lassgård
Medborgarhuset
Sö 28 feb 17.00 (11 år)
Boka biljett på: bjornbio.se
Grimsby Komedi

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!

Distrikt Dalarna 0707-52 06 14

Torsdagen den 25/2

kommer vi till
ICA i Vansbro,
kl 11.00-18.00

PK Pricken har årsmöte i klubbstugan vid
Snöå skidstadion
Fredagen den 11 mars 2016 kl. 18.00
Välkomna!

All ev. uppvaktning undanbedes vänligen
Karin Pollack
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HALVA PRISET
(med få undantag)
Kvar

Vasaloppsvallor glid o fäste,
vallatape

CYKEL & SPORT Vansbro

Skiddressar

Junior o Senior

-40%

Skidpaket -30%
på redan låga priser

Äppelbovägen 2 Tfn 0281 10167

TANDLÄKARE
Orvar Bergvall

Norra Allégatan 34 Vansbro

Allt inom bilrep, plåt o glasskador, delar och tillbehör

Allt inom skog & trädgård

Tel. 0281-595600
www.orvarbergvall.se

Tisdagar Onsdagar Torsdagar
Försäkringskassans referenspris

Västerdala Service AB
Verkstadsvägen 4 Vansbro Tel 0281 71516

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

TE RÖJ & PLÅT AB
Tilläggsisolering • Tak
Altan mm • Gratis offerter

076-277 41 15, teroj.se

Fr.o.m. 14 mars är jag

ÖPPETdag

g-fre
Månda 7.00
07.00-1

Samtalscirkel för anhöriga till
personer med demenshandikapp
Ledare:
Kerstin Andersson, Kerstin Dahlström
Tema:
•Det friska och sjuka åldrandet i hjärnan.
•Bemötande och kommunikation.
•Råd och stöd.
Sv:s lokal, Järnvägsg. 54, Vansbro

Föräldraledig!
Tackar alla mina kunder
På återseénde, Rebecka

Tel 0281-10817, Järnvägsgatan 54

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo
Torsdag 25 februari
13.30 Solgärdet Andakt, Eva Cronsioe.
14.30 Bergheden Andakt, Erland Östergren.
Vansbro Demensförening

Söndag 28 februari
11.00 Järna kyrka Gudstjänst med nattvar d, Per Sundberg.
16.00 Äppelbo kyrka Gudstjänst med nattvar d, Eva Cronsioe.
********************************************

Sopplunch
Vansbro kyrkcentrum

Onsdag 9 mars kl. 18.00

Anmälan senast 2 mars. Tel 0281 71555
Har du svårt att komma ifrån,
Kontakta anhörigstöd tel. 75148 Välkomna!

onsdag 2 mars kl 12.00

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

11-kaffe måndagar Vansbro, torsdagar Järna

ÅRSMÖTE

Äppelbo Begravningsförening
Lördag 12 mars kl. 15.00, Äppelbo Gemenskap
Välkomna!

Stort Tack!

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

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER

Till alla som under 2015 så generöst gett
gåvor till Uppsälje Framtids minnesfond,
för bystugans utveckling.
Föreningen Uppsälje Framtid

Däck

till de
flesta fordon
0281-20220

Lindesnäs Slalombacke

Kolbullar serveras
onsdag 2 mars kl.12-15

IF Frisk
För info 0281-31001, 0707-212814

Butiken stängd tills vidare, pga sjukdom
Vid kontakt ring: 0281-71825

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

LÖRDAGSERBJUDANDE

ÅRSMÖTEN

Söndag 28 februari
Bystugan kl.17.00
Sedvanliga
årsmötesförhandlingar

Skålö BY
Årsmöte

den 28 februari
i samband med
bystugeföreningens
möte
Sedvanliga
årsmötesförhandlingar

27 februari

Grundig 42" LED SMART-TV
Inbyggd Canal Digital mottagare
200HZ, Netflix

(endast lörd

ag)

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

Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner

Värdering
Ekonomi
Juridik

Malung/Dala-Järna
tel. 0280-59 37 83

Manon Lescaut
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Var med på Vansbrosimningens nybörjarkurs i Vansbro 1–3 april. Sim- och fyspass
varvas med teori. Hela kursens program,
information och anmälan finns på:
vansbrosimningen.se/program

lrfkonsult.se

Testad och
godkänd för

KulturVansbro

umpen
Värmep
+60°C
som ger
en
vatten äv
är -20°C
när det
s
utomhu

www.vansbroteater.se
Välkomna!

LÖNSAMHET
LÖNSAM
HET

Fujitsu Waterstage Duo är en komplett och smart
luft/vatten värmepumpslösning för uppvärming
och varmvatten till ditt hus. Duo är komplett
med 200 liters varmvattenberedare och kan fjärrstyras via din dator eller smartphone.
Det är ingen hemlighet att det sitter en SIEMENS
villavärmestyrning i värmepumpen, allt för högsta
komfort.
* Erbjudandet gäller t.o.m. 2016-06-01

ELVARUHUSET I VÄSTERDALARNA

26-27 februari och lör 5 mars
stänger vi puben kl 23.
Fre 4 mars - Öppen scen kl 20-01

All ev. uppvaktning undanbes
Vänligt och bestämt
Tompa H

Lördag 5 mars kl. 19.00
Bilj 250 kr vid kassan
Ungdomspris 190 kr

-25°C

LUFT/VATTEN

Tel. 0241-79 32 70

Många boende på hotellet!

Säljes: Volvo S40 -00. 13600mil.
motorv+Kvärm, drag, cdstereo,
lastskenor,Fserv, kamremb, v+sdäck, 14500:- 070-246 48 26

Puccini

OBS!
Kom till mötet och lämna förslag till resor.
Välkomna!
Styrelsen

Vill du lära dig crawl?

070-228 73 18

LUFT/VATTENVÄRMEPUMP

Torsdag den 10 mars kl. 19.00

Källbacken, Vansbro
3 r.o.k, friggebod
stora uthus.
Ring för info, Olle
Tfn 070-6060688

Säljes: Skidställ-Volvo V70. Nytt.

Styrelsen

håller ÅRSMÖTE på Selins

Hus till Salu!

SKOGSÄGARE

Då vi är för få aktiva i kretsen behöver vi få in nya krafter för att
få i gång verksamheten igen. Finns mycket att göra.
Snälla ni hör av er om intresse finns.
Välkomna att fika med oss på tisdag kväll.

SKF Älvkroken

Kaffe serveras
Välkomna!

GÖR SOM ANDRA

håller ÅRSMÖTE
Tisdag den 1 mars kl. 19.00
Församlingshemmet, Dala-Järna

1000:RABATT

Vi uder på FESTIVALPOPCORN!
VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag-fredag 9-18, lördag 10-14

VECKANS RADANNONSER

ÖPPETTIDER: Mån-fre 9-18, lör 10-14

Den 2 april 2016
Puccini Madama Butterfly

VED

VED

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

Per Anders Pettersson
Nås, Tfn. 070 6702154

DRAGNING

1. 994		
3. 167		
5. 682

2. 685
4. 68

Kontrollant Peter Hedberg

Utsälje Syförening
Vinsterna utlämnade

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

Äppelbo

KOM IHÅG att du kan hyra

Ledig plats

SÄLAS BYSTUGA

för fest och boende
Tfn 070-2282367
Även kondoleanser och arkivskåp

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 –

sad

www.vansbrosparkfabrik.se

ing –

KAR

Ledig plats

N

Äppelbo

Tfn. 070 6790609

Äppelbo

MATTSSON´s

d

Allt inom golv
och vägg,
kakel och klinkers

Tfn 22105 Hjärtligt Välkomna!
www.appelbovardshus.se

Öppet

månd och torsdag
17.30-19.00

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

Tfn 070-6500976

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 –

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 –

LANTLIGT BOENDE • tel 070-537 49 21

C KAR
N
SNI
På väg till eller
Äppelbo

Tak & fasad

Äppelbo

Tak & fasad
– allt inom målning –

Äppelbo

Tak & fasad
– allt inom målning –

– allt inom målning –

från Malung-Sälen?
Övernatta i Äppelbo!
Friggebod•Lägenheter•Hus
Husvagns och tältplatser
- 10 mil till Sälen -

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

Provsmaka

våra

drycker på

Bryggeriet!

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

Äppelbo

Äppelbo

Tak & fasad
– allt inom målning –

Tak & fasad
– allt inom målning –

Äppelbo

Tak & fasad

•Gräsklippning
•Häckklippning
•Plattläggning
– allt inom målning –

•Beskärning av prydnadsträd och fruktträd mm.

Per-Arne Hallqvist 073-9311214
♥ Massagebehandlingar
♥ Avslappningsmassage
♥ Laser: Inflammationer,
munherpes, akne
♥ Rehabtejpning-Kinesiologtejpning
♥ Lotorpsmetoden:Astmalika
symtom, KOL m.m

M. Berglunds Skogsentreprenad
Äppelbo

Tfn. 070-6823769

Ledig plats

Balans i livet
med ayurveda

SARA NORENIUS, diplomerad
yogalärare, föreläser om hur
du, med hjälp av andning,
vatten, rutiner, rörelse, vila
och kost, kan förstå din kropp
och skapa utrymme i livet
för mera välmående.

Tisdagen den 8 mars
kl 18.00–20.00
Propellervägen 13 i Dala-Järna

Anmälan till Sara 070-173 56 32
senast den 7 mars.

Sportsidan

TRAFIKINFORMATION

HIF

Den 6 mars gör vi
justeringar i våra
tidtabeller
I Vansbro påverkas flexlinje 719 mellan Vansbro
och Kättbo. Linjen slutar att gå från den 6 mars
på grund av lågt resande. I övrigt påverkas inga
tidtabeller i Vansbro kommun.
Läs mer på dalatrafik.se/6mars

VAIK

Hulåns IFs ÅRSMÖTE

Fredag 26AIK
februari
VANSBRO
FK A-lag

Tisdagen den 1 mars kl 18.00 vid
Ordenshuset Hulån.
Årsmötesförhandlingar
Kaffe

19.00 VAIK - Kvarnsveden

Hockey

Sista matchen för säsongen!
Entrén går oavkortat till
Cancerfonden
Söndag 28 februari U11/12
12.00 VAIK - Ludvika HF

KOM IHÅG
Hulåns IF:s Minnesfond
Tel 13267

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

Många boende på hotellet!
26-27 februari och lör 5 mars
stänger vi puben kl 23.
Fre 4 mars - Öppen scen kl 20-01

Välkommen på
Friluftsfrämjandet
Västerdalarnas
årsmöte!

Välkommen att delta på
vårt årsmöte i skidstugan
i Äppelbo söndagen den
28 februari kl. 14.00.
På dagordningen står
bland annat val av ny
styrelse samt rapporter
och planer för det gågna
och kommande året.

Vill du lära dig mer om fåglar?
Fågelklubben startar i mitten på mars
en nybörjarcirkel för alla nyfikna.
Ledare är Ur Simon Bäck
För mer info och intresseanmälan
ring Maud 0281-13200, 073-9937314

Just nu! 20% rabatt på hela på
badrumsinredning från
Välkommen att besöka vår utställning i Lokstallet!

Ordinarie fiskestämma hålls

Måndagen den 21 mars. kl.19.00 i Ja-Järnas lokal
Ärenden enl. stadgarna
eventuella avsägelser till 070 2076436
Skriftliga motioner insändes senast 14 mars till:
Lennart Hane, Myrbacka 106, 780 51 Dala-Järna
Järna FVOF.
Välkomna!

Dans

Uppsälje Bystuga 28 feb kl. 16-19.30
Musik:

Kennings

Uppsälje Framtid

cegebyggochmark@gmail.com

Tel. 070-678 73 87

Carros skidtur

Tidigt i våras när Caroline Persson gick
ut skolan i Karlstad funderade hon på
vad hon skulle hitta på. Hon ville ge sig
själv en examenspresent. Inte många av
oss som skulle komma på ideén att ta
en skidtur på 130 mil. Det var just det
som Carro gav sig själv, från Grövelsjön
till Treriksröset genom vildmark och över
fjäll.
Det hela började med att planera maten,
en massa nötter, frukt och foder mm
inköptes, allt torkades och förpackades i
portionspåsar.
En ”Spot” inköptes, är en satelitbaserad
nödsändare som även visar på kartan var
man befinner sig och som man kan tillkalla hjälp med om det skulle behövas. Även
ett solcellsdrivet batteri, tält, sovsäck och
skidor medtogs naturligtvis.
Carro berättar: Två dagar efter min examenshögtid på förskollärarprogrammet,
den 16:e mars, knäppte jag på mig pulkan i Grövelsjön. Fjärde dagen fick jag ta
min första vilodag. Jag hade ett värkande
knä och sådana köttsår på hälarna att jag
knappt kunde gå. Min pulka kändes som
en klubbad säl i uppförsbackarna. Jag
hade tagit mig till Tänndalen, omkring
sex mil av 130 och jag undrade redan då
vad i helsike jag höll på med. Visst hade
jag varit på fjälltur tidigare men aldrig
ensam. Antal tältnätter i snö kunde räknas på min ena hand, likaså gångerna jag
hade stått på ett par turskidor. Jag hade

aldrig dragit en pulka och hade ytterst
vaga kompasskunskaper. Turen beräknades ta tre månader. Under dessa månader
skulle mitt nyinköpta tält att vara mitt
främsta hem, skidorna mitt färdmedel
och pulkan min ständiga följeslagare. Hur
det skulle gå återstod att se och jag var
ju där för att lära. Dagarna efter Tänndalen bjöd på fantastiskt fina fjäll. Jag njöt
av skidåkningen och avskydde den emellanåt. Det var kopiöst tungt uppför utan
skidteknik. Helags och Sylarna passerades. En kväll på väg nedför fjället gick det
alldeles för fort. Pulkan knuffade på och
jag fick inte stopp på den. Jag ramlade
och for in i en gran. Trasslade in mig och
klämdes fast i pulkaskaklarna. Jag minns
att jag tokgrät rakt ut i skogen. Det var
svårt att komma loss och jag kände mig
så himla ensam och rädd. Att ge sig ut
på en sådan här långtur kan säkert låta
främmande för många. För mig var det
något jag tänkt ett tag på och ville testa.
Jag gillar att hänga ensam och tycker det
är skoj att utmana mig själv. Att skida
fjällkedjan verkade på så sätt som en god
idé. Väl där blev jag ganska överraskad
över hur närvarande känslor som otrygghet och ensamhet var. Jag älskar friheten,
tystnaden och närheten till naturen som
den här turen gav, men det var verkligen
slitsamt att vara själv ibland. Efter 2,5
veckor nådde jag Fjällcentret i Kallsedet
dit jag hade fått en låda mat skickad. När
jag duschade upptäckte jag att revbenen hade börjat synas och jag hade över
trettio blåmärken på kroppen. Så var det
det där med mina bristande navigationskunskaper. När jag kom till Hothagens
naturreservat blev jag tvungen att gå
oledat på grund av snöbrist. Klockan åtta
på morgonen lämnade jag Lobbersjön,
ett sameviste i naturreservatet. Efter ett
par timmar börjar det snöa och blåsa.
Sikten blev allt sämre. När jag passerade
några bäckar som inte syntes på kartan
insåg jag att jag var vilse. Rädslan smög
sig på men jag försökte att vara lugn. Jag
visste att om jag höll nordostlig riktning
skulle jag nå bebyggelse. I femtiden fick
jag täckning på telefonen, skickade ut en
position via satellitsändaren och ringde
Emanuel. Han berättade vart jag befann
mig. Där och då slappnade jag dumt nog

av och tänkte att det var lugnt. De sex kilometerna som var kvar till Häggnäset tog
mig fem timmar. Jag spenderade mesta
delen av tiden att ta mig en kilometer i
verkligt tät granskog. Kom omkring 10-15
meter åt gången innan pulkan antingen fastnade eller välte. Jag slet som jag
aldrig slitit förr. Varje steg jag tog utan
skidor sjönk jag ner till låren i den porösa
snön. Efter att ha byggt på en isbrygga
med några stockar tog jag mig över en
friskt brusande bäck och hittade slutligen
ut till en väg. Klockan tio på kvällen, efter
14 timmar, slog jag äntligen läger. Totalt
genomblöt, frusen och slutkörd. Dagen
efter tog jag sovmorgon, jag skulle ändå
bara ta mig längs sjön Hetögeln fram till
Gäddede. Det kunde ju inte vara särskilt
krävande...
Nåja, bara kom att innebära helt ok
åkning förutom ett stycke landsväg, en
tur längs en bar strandkant, ett uppfriskande vad i en 30 centimeter djup bäck
och slutligen försvann isen helt och det
fanns enbart öppet vatten och en brant
sluttning upp mot en redigt tät granskog.
Lägg till för tunna kläder, vattenfyllda
pjäxor, vind och snö på det. Där och då
gav jag upp. Nu får det fasen i mig vara
fullkomligt nog på eländet, tänkte jag
mellan hulkgråtsattackerna. Jag åker
hem. Tog mig efter många om och men
upp till en stuga som låg en bit tillbaka.
Ingen var där, tyvärr, men råkade se att
det hängde elkablar på stugknuten så
lånade lite el för att ringa till Emanuel
och återigen berätta att nu kommer jag
faktiskt hem. Fick inget svar så passade
på att ringa Lina Hallebratt som också
skidar Vita bandet. Hon beräknades vara

i Gäddede, dit jag var på väg, om några
dagar men hade redan kommit fram dagen innan. Klockan var nu nio på kvällen
och hon bara ”jag kommer och möter dig
och tar med en kanotvagn”. Jag: Neej,
men det behöver du inte. Men det gjorde hon. Hon, Helena (ytterligare en som
skidar VB) och hundarna Alice och Vega
mötte mig längs den lilla skogsvägen ca
4 kilometer från Gäddede. Förutom detta
fantastiska hade de med sig en bulle(!!!)
till mig. Tårarna kom nästan då jag skrev
det här, för de räddade mig. Fina Lina och
Helena, tusen tusen tack! De är så himla
härliga och de bara ”ät bulle medans vi
lägger upp pulkan här på vagnen”. Jag
som hade tänkt gå upp till den där vägen
och lifta in till Gäddede, vilket nu i efterhand hade varit ganska lönlöst med tanke
på att trafiken nog är i princip obefintlig
där… Huruvida nu sitter jag här i Gäddede med bearnaisesås runt munnen efter
pizzan jag skulle ätit igår, men inte hann
fram till. Kroppen är öm och sinnet likaså,
men jag fortsätter. Mötet med Lina och
Helena gav energi. Nu ska jag försöka ta
mig vidare till Tärnaby där jag
förhoppningsvis får sällskap av Emanuel
en sväng.
Vilar här i en stuga på campingen och
fortsätter uppöver på torsdag. Börjar
återfå nya krafter nu och imorgon skidar
jag vidare mot Tärnaby.........

Berättarkväll

Caroline & Emanuel inbjuder till
en kväll där de berättar och visar bilder
från deras långa äventyr.
Måndagen den 29 februari kl. 19.00
i församlingshemmet, Dala-Järna.
Välkomna!
Text: NG & Carro. Bilder: Carro

Rotavdrag 2016 = 30% av arbetskostnaden
Som kund så innebär rotavdraget inget extra jobb för
dig. Du betalar fakturan och vi sköter resten.

Vi kan hjälpa dig med allt inom bygg, mark och VVS

Takbyte, badrumsrenovering, värmepumpsinstallation, kakel & klinkers,
Grundisolering, Fönsterbyte, dörrbyte, garageport, Fasadbyte, Carport,
Golvslipning, Murning, Golvvärme mm. mm
Hör av dig eller kom in och hälsa på i Lokstallet!
cegebyggochmark@gmail.com

070-678 73 87

Behöver du akut rörmokarhjälp, ring vår rörmokare
Andreas på 070-376 91 72

Här är det enkelt att leva!
Kungörelse

Underrättelse/Bygglovsansökan

Extra mycket öppet på
LSS-verksamheten i
Tel. 0709-42 41 00 cege.prod@swipnet.se
Vansbro simhall & gym
Vansbro kommun söker
Aktelo AB ansöker om bygglov för uppsättning av telemaster i samband
under sportlovet, vecka 9:
kontaktpersoner
med utbyggnad av mobiltelefonsystem
(3G).
Måndag 10 - 20
Vansbro kommuns LSS-verksamhet
Tisdag 6 - 20
Masterna är dimensionerade
för att klara sametablering
söker kontaktpersoner,
både män och med flera
Onsdag 6 - 20
teleoperatörer.
kvinnor, i åldern 20-60 år.
Torsdag 10 - 16
Fredag 9 - 12 pensionärer
12 - 20 allmänheten
(vuxensim 18.30 - 20)
Lördag 7 - 15
Söndag 9 - 15

* Uppdraget som kontaktperson är till barn,

Med hänsyn till att kretsen
ungdomar”berörda”
och vuxna. är svår att exakt definiera sker
*
Uppdraget
innebär
vara en
underrättelse (enl. bestämmelserna
i 8attkap.
22vän/medmän§ Plan- och bygglagen)
niska som kan bidra till en positiv förändring i
genom annonsering.vardagen.

* Uppdragets omfattning kan vara 1 -2 tillfällen/
vecka.
Masterna skall placeras
på följande platser:
* Du får viss ersättning för uppdraget.
42:3, ca 370 m
öster om sjön Rälgen
Utförsäljning avSkålö
tidskrifter
* Är du intresserad skriv gärna ett personligt
1:1, mellan Opsaheden
och Torrtjärn
brev eller ta kontakt
med oss.
och tidningar påSälen
biblioteken
För
mer
information
om Vansbro
uppdragen kontakta:
Lördag 27 februari kl. 10 på
biblioteket i
Järna-Storbyn
48:1, ca 1 km väster om
Berit
Daniels
Wik,
enhetschef,
tfn. 0281-75159,
Vansbro
Snöån
14:8,
ca
200
m
öster
om
Snöå
Herrgård
e-post:
berit.wik@vansbro.se
eller
Eva Proos,
Tisdag 1 mars kl. 14 i biblioteket i Dala-Järna
enhetschet,
tfn.
0281-75158,
Först till kvarn!
Sveden 7:13, ca 500 m norr om Utanhed
e-post: eva.proos@vansbro.se.
Välkomna!
Bertils 1:2, ca 750 m
sydost om Vakern
Läs mer och ansök på www.vansbro.se.

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
Håvberget 3:20, norr om Sormaberget

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

0281 - 719 88

Konvertera dina

VHS-Kassetter
hos oss!

2kr/minut.

Prisexempel: 60min kassett på DVD-Skiva

179:-

Vad kan vi mer
erbjuda dig?
• VHS-Kassetter
• VHS-C Kassetter
• Video-8
• Hi8
• Kassettband (Ljud)
• Vinylskivor
• Fotografier
• Diabilder
• Fotonegativ
• Inscanning upp till A3
Besök våran hemsida för att få mer
information om våra tjänster!

www.nostalgiverkstan.se

Vår kära

Runa Adine
Ström
* 5 januari 1931
har efter ett rikt liv insomnat
Dala-Järna
den 13 februari 2016
Hasse och Anneli
Mattias och Maria
Tilda, Hugo, Helge

Markus
Gunnar
Övrig släkt och vänner

När Dina steg har tystnat,
finns ändå ekot kvar.
När Dina ögon slocknat,
vi alla minnen har.
Vi spar dem i våra hjärtan,
tar fram dem då och då.
Så kommer Du för alltid,
att vara här ändå.
Du är oändligt saknad
av oss alla.
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka lördagen
den 5 mars kl. 10.00. Alla som
önskar närvara hälsas
välkomna. Akten avslutas i
kyrkan. Tänk gärna på
Lions Cancerforskningsfond
tel. 072-722 10 33
eller en lokal fond.

Restauranger
i Vansbro kommun

Med bra mat i magen klarar du hela dagen

Ledig plats

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00

Tor: Raggmunk, stekt fläsk.
Minestronesoppa
Paj, vaniljsås.
Fre: Fläsknoisett, rödvinssås,
bearnaisesås & klyftpotatis.
Fiskgratäng & potatis.
Mån: Falukorv, spenat & potatis.
Kebabgryta & ris.
Tis: Pannbiff, lök, gräddsås &
potatis.
Kaviarströmming & potatis.
Ons: Lammgryta & ris.
Tacogratäng med köttfärs &
tortillabröd.
Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

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!

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

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

Tel 0281-20698

0281-109 55

Tor: Lasagne.
Raggmunk & Fläsk, lingon.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Gulaschgryta med ris.
Mån: Fiskgratäng.
Viltskavsgryta, pressad
potatis.
Tis: Pasta med kycklingsås.
Kokt köttkorv m senapsås.

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

028

1-10

363

Ons: Nötstek med potatisgratäng.
Kokt fisk i ägg-persiljesås.

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

r
Välkommen! hälsa
onal
Anders med pers
Flygfältsvägen 22
780 51 Dala-Järna
Tfn 070 6909422
Tfn 0281 20408

0281 - 713 54
Charken
öppen
Torsd-fredag
12-18

