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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

PRISBOMB!

Bacon
Garant
Svenskt
Skivat
140g

2 för

Bananer
Klass1, Ecuador
FÄL
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Prinskorv
Garant

900g
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89kr
/kg
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18kr
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Veck
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ans
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Ägg
Garant

Creme fraiche
Original/lätt
2dl

10-pack

2 för

59kr
/st

10kr
/st

18kr

Kycklingfilé
Garant
49kr
1kg
Fryst
/st

Glass
Ben & Jerry
Gäller ej core
500g

2 för
75kr

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

PARTI

Frälsningsarmén
Sön 3/4 16.00
		
Ons 6/4		

Alla Varmt
Välkomna!

Västerdalarnas Friförsamling

Gudstjänst. Ludwig Fontanac, Lörd 2/4 19.00
Daniel Rönnqvist. Arméfika. Sönd 3/4 11.00
			
Ingen aktivitet på kåren.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Nås Missionshus

Onsdagar 13.30 - 16.00 och
fredagar 19.00 - 21.00.
Öppet Hus/CofféHouse för alla.
OBS! Samma dagar o tider hela april.
Välkomna!

Taborförsamlingen
Kapellgatan 5 Vansbro

			
			
Tisd 5/4 18.00

Tonår/Träffpunkt. Innebandy.
Gudstjänst, Mikael Alfvén.
Barnsamling, ”Källargudstjänst på vinden”. Kyrkkaffe.
Insamling till LoveNepal.
Gemensam bön i Tabor.

Alla varmt välkomna till Myrbackakyrkan!

Källartorpskyrkan
Må 10.00
Ti 18.00

Välkomna!
Tors 31/3
Välkomna!

Bön.
Symöte.
Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Betel

18.00 Stickgruppen.

Sö 3/4 11.00 Gudstjänst Tore
		
Hammarbäck med team.
Ti 5/4 18.00 Gemensam bön, lovsång, 		 Lördag 2/4		 16.00 Börje & Gunilla Hoff.
			
+ Maramatavänner.
		nattvard.
Välkomna!
On 6/4 18.00 Planering o styrelsemöte
		
hos Lisbeth.
To 7/4 10.30 Sång Söderåsen Vansbro
Välkomna!

Skålö Kapell

AUKTION

i Dala-Järna,
Bessarvägen 9 (fd. Tandtrollet)

Lördag den 2 april
Allt ska bort

Möbler, Stolar, Bord,
Sängar 2st vånings,
Mattor, Vitvaror, Micro,
Tvättm. Torktumlare,
Kyl, Frys, Vedklyv, Trädgårdsverktyg, Grästrimmer, Häcksax, Motorsåg,

med visning kl. 12-13

VVS mtrl. pumpar, kopplingar, kranar. Div. verktyg, Färg,
Kakel, Gipsskivor, Armaturer,
Lysrör, Tavlor, Golvlampor,
Konst, Kläder, Skoter, Betongblandare, Cyklar, Orientmattor, mm.

Välkomna!

Programmet gäller
30 mars–3 april
10 Cloverfield Lane
sverigepremiär!

Kung Fu panda 3
- Sv tal, otextad:

Thriller
av Dan Trachtenberg
med M E Winstead (15 år)
On-to 30-31 mars 19.00

Animerad familjekomedi
On 30 mars 17.00 (7 år)

room

Drama, Brie Larson,
Jacob Tremblay
Sö 3 april 19.00 (15 år)

VED

VED

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

Per Anders Pettersson
Nås, Tfn. 070 6702154

Välkomna! Styrelsen

LÖRDAGSERBJUDANDE

en man som
heter Ove

Medborgarhuset
Komedi, Rolf Lassgård
Boka biljett på: bjornbio.se
Sö 3 april 16.30 (11 år)

Transporter ombesörjes, även
längre sträckor vid större volymer

Skamheds Byamän håller
ÅRSMÖTE
Onsdagen den 20 april kl. 18.00

		Skamheds bystuga
Sedvanliga förhandlingar.

VANSBRO BIO

2 april

✯ ELTANDBORSTE ORAL-B Pro690DUO 499:2-pack eltandborste med trycksensor

Däck

till de
flesta fordon

(Ord. pris 699:-)

✯ PLATTÅNG 3100 Björn Axén Tools OBH Nordica

0281-20220

399:-

(Ord. pris 799:-)

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag-fredag 9-18, lördag 10-14

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

inbjuder till

EXTRA ÅRSMÖTE

Besök vår hemsida

vansbrobladet.se
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!

Nås

Socialdemokratiska Förening

Välkommen på vårsalong 2016

Grottan-Medborgarhuset, Vansbro.
Utställningen pågår från 2 apr - 17 april
med följande öppettider: Måndag-torsdag 15-18
			
Lördag-söndag 11-14
Utställare i vår är Mona Eriksson, textil.
Annelie Karlsson, täljda figurer och Beth Moen, träslöjd.
Vernissage lördag 2/4 kl. 11-14

Torsdagen den 7 april
kl. 18.00 i Nås Bygdegård.
Återupptagande av
ajournerade årsmöte §5 och §6
revisionsberättelse.

Vi bjuder på fika.Välkomna.

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER

TANDLÄKARE
Orvar Bergvall

Allt inom bilrep, plåt o glasskador, delar och tillbehör

Allt inom skog & trädgård

Norra Allégatan 34 Vansbro

Tel. 0281-595600
www.orvarbergvall.se

Tisdagar Onsdagar Torsdagar
Försäkringskassans referenspris

Västerdala Service AB
Verkstadsvägen 4 Vansbro Tel 0281 71516

ÖPPETdag

g-fre
Månda 7.00
07.00-1

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

Vad tycker DU kommunen ska prioritera?
Samtal inför aktualisering av översiktsplan
Onsdag 6 april 19-21, Dala-Järna Hotell
Medlemmar och sympatisörer Välkomna!
Styrelsen

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

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

KOM IHÅG

076-277 41 15, teroj.se

LUFTVÄRMEPUMPSDAG
Torsdag 31 mars kl. 9.00-18.00

Lars-Erik från Fuji är här under dagen.
Vi bjuder på våﬄor.
VÄLKOMNA!

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

”Hur hjälper man EU-emigranterna
i vår kommun på bästa sätt?”

Välkommen till ett informationsmöte om ”tiggarnas”
situation och hur man kan hjälpa dem slippa
åka utomlands och tigga.
Torsdag 7 april kl 18.00 i Källartorpskyrkan
Inbjudare: Frikyrkorna i kommunen

Nybörjarkurs i bugg
Vansbro Dansklubb kör en nybörjarkurs i bugg 4 tisdagar kl: 18:30 - 19:30
med start den 12/4 i Vansbro Kulturhus.

All ev. uppvaktning undanbedes
Tänk istället på UNHCR eller Cancerfonden
Ur Alf

VECKANS RADANNONSER
Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 31 mars

Instruktör: Matilda Westbergs
Pris: 100 kr

13.30 Solgärdet Andakt, Karin Pers.
14.00 Legoland Andakt, Eva Cronsioe.

Semesterstängt

19:30 motionsdans
som vanligt!
Info och anmälan på

www.vansbrodansklubb.se

Provkör NYA Ford

Mondeo

med jouröppet v.14
måndag 4/4
tisdag 5/4
onsdag 6/4
torsdag 7/4
fredag 8/4
Dala-Järna, tfn 0281-21188
lördag 9/4

kl. 15-18
kl. 15-18
kl. 15-18
kl. 15-18
kl. 15-18
kl. 10-13

Säljes: 4 nya s-däck.
Michelin 195/65 R15 på alufälg
till Volvo S60. Pris 3400:-

Vansbro 072-743 23 95

Fredag 1 april
12.00 Nås kyrka Sopplunch.

Söndag 3 april

11.00 Järna kyrka ”Tankar inför våren”,
Eva Cronsioe.
14.00 Söderåsen Andakt, Eva Cronsioe.
16.00 Äppelbo kyrka Gudstjänst, Per Sundberg.

Onsdag 6 april

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
för bara

20kr/raden!

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

12.00 Vansbro kyrkcentrum, Sopplunch.
Dala-Järna 0281-211 20

Här är det enkelt att leva!
Kungörelse

”Utsikten” onsdagar kl. 10.30
Vansbro församlingsgård.

Underrättelse/Bygglovsansökan

Renovering i simhallen
11-kaffe torsdagar i Järna församlingshem
men gymmet fortsatt öppet
ansöker
om bygglov för uppsättning av telemaster i samband
Fredag den 1 april stängerAktelo
Vansbro AB
simhall
& gym duscharna
för renovering.
med utbyggnad av mobiltelefonsystem (3G).
S ERBJUDAND
Detta innebär tyvärr att också simhallen/bassängen måste
CKANmed
E
V
Masterna
är
dimensionerade
för
att
klara
sametablering
flera
E
stängas för en period framåt. I dagsläget vet vi inte hur länge
simhallen måste vara stängd
utan återkommer med
teleoperatörer.
Makita LS0714L

Utrota
barncancer.
Din gåva gör skillnad.

information så snart vi vet. Årskort/halvårskort för simhall blir
pausade under renoveringstiden,
du som har
alltså
Med hänsyn
tillkort
attförlorar
kretsen
”berörda” är svår att exakt definiera sker
ingen tid på detta utan kompenseras med motsvarande tid när
underrättelse (enl. bestämmelserna i 8 kap.Ord.
22pris
§ Plan5795:- och bygglagen)
bassängen är öppen igen.
Gäller
till
30 april
Kap- och gersåg
genom under
annonsering.
Gymmet har utökat öppethållande
renoveringen, men
190mm Laser
det kan alltså inte erbjudas dusch och bastu. Kontakta gärna
Inbyggd linjelaser som
simhallen om du har några
frågor på tel: 0281-75049.
tydligt markerar sågsnittet.
Masterna
skall placeras på följande platser:
Öppettider för gymmet som gäller under renoveringen:
Vårkampanj Makita,
Skålö 42:3, ca 370 m öster om sjön Rälgen
Måndag 08.00-20.00
1 mars - 31 aug.
Öppet Vardagar 7.30-17.00
Se: www.makita.se
Sälen 1:1, mellan Opsaheden och Torrtjärn
Tisdag 06.00-20-00
Onsdag 06.00-20.00
Järna-Storbyn 48:1, ca 1 km väster om Vansbro
Torsdag 08.00-20.00
Snöån
14:8, ca
20020.00
m öster om Snöå Herrgård
Fredag pensionärer 9.00–12.00,
allmänhet
12.00Lördag 7.00–15.00
Sveden 7:13, ca 500 m norr om Utanhed
Söndag 9.00–15.00

Nu! 3995:-

Bertils 1:2, ca 750 m sydost om Vakern
Haga 24:12, ca 500 m sydost om Flatbyn
Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se
Näveråsen 5:1, ca 500 m nordväst om Västerfallet
Lindesnäs 9:25, ca 1 km ostsydost om Lindesnäs

Välkomna!
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Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

.
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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
s
n
fin

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

Handla lokalt

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

Tel 0281-71784
Äppelbo

Tak & fasad
– allt inom målning –

sad

www.vansbrosparkfabrik.se

ing –

Allt inom golv
och vägg,
kakel och klinkers

Tfn 22105 Hjärtligt Välkomna!
www.appelbovardshus.se

Per Larsson SNIC
070-6620224

KAR

N

Äppelbo

Tfn. 070 6790609

Äppelbo

MATTSSON´s

d

Gynna ortens butik

Äppelbo

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 –

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 –

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

TE RÖJ & PLÅT AB

Vi utför jobb inom:

Vi är ett utbildningsföretag som inriktar oss på säkrare arbetsplatser och
säkrare maskinförare. Vare sig du är privatperson eller företagare som vill öka
på behörigheten eller få kompetens dokumenterad är du välkommen till oss.
Vi erbjuder utbildningar på arbetsplatser runt om i Sverige eller i våra
utbildningslokaler i Vansbro och Dala-Järna.

• Tak
• Altan mm
• Tilläggsisolering
• Problemträd
• Gratis offerter

Alltför många olyckor sker på arbetsplatser runt om i Sverige.
Detta vill vi ändra på genom att utbilda för en bättre arbetsmiljö och
trivsammare arbetsplats.

076-277 41 15, teroj.se

MANUSSTOPP
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

Vi kan erbjuda dig utbildning inom:
• Arbete på väg
• Fallskydd
• Travers 			 • Fordonsmonterad kran
• Grävmaskin 		 • Hjullastare
• Liftutbildning 		 • Truck
• Teleskoplastare • Terränghjuling
• Motorsåg A + B
Kontakta oss för mer information
0281-200 50 • samu.se

Restauranger
i Vansbro kommun

I HUVUDET PÅ EN NORMALSTÖRD
”Att bli sedd, behövd och tagen i anspråk”

Med bra mat i magen klarar du hela dagen

Föreläsning med PÄR JOHANSSON, Glada Hudikteatern
Den 6 april gästar Pär Johansson Vansbro Teater och vi får lyssna till
hans spännande historia! Trots massivt motstånd från omgivningen
startade han Glada Hudikteatern 1996, en teatergrupp där utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare agerar sida vid sida. Resan har
kantats av en mängd mentala omställningar - hos grundaren, hos de
medverkande och inte minst hos omgivningen!
När: onsdag 6 april kl. 19.00
Var: Teatern, Vansbro.
Biljetter: säljs på Vansbrosimningens kansli mån–fre kl. 08–16.
Förköp 150 kr (200 kr på plats, OBS! begränsat antal). Fika ingår.
Vid bokning kvällstid, ring 070-575 64 03.
vansbrosimningen.se/program
Arrangör:

Kom ihåg manusstopp!
Korrektur, Fredagar kl 12.00
Färdiga annonser, Måndagar 12.00

TE RÖJ & PLÅT AB

Lunchbuffé dagligen!
0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00

Tor: Äppelbiffar (köttfärs),
klyftpotatis & lingonsås.
Ärtsoppa.
pannkaka, sylt & grädde.
Fre: Lammkotlett med
potatisgratäng.
Chili con carne med ris.
Mån: Korv stroganoff & ris.
Skinkfrestelse.
Tis: Torsk, vitvinsås och potatis.
Kassler med rosépepparsås
och potatis.
Ons: Kycklingwok, sweet chilisås
och ris.
Fläskgryta med ris/potatis.
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”

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

363

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

0281-109 55

Tor: Lasagne.
Raggmunk med fläsk &
lingon.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Stekt strömming, potatismos
skirat smör och lingon.
Mån: Fiskgratäng.
Viltskavsgryta, pressad
potatis & lingon.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Kycklingfilé m paprikasås, ris
Ons: Nötstek, gräddsås, gelé.
Fiskgratäng.

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

0281 - 713 54

Uthyres
Verkstadslokal
och

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

Kontor

Låt oss framtidssäkra det åt dig!

076-277 41 15, teroj.se

Nostalgiverksta´n • Järnvägsgatan 35, 780 50 Vansbro • 0281-719 88

Carro och Emanuels
äventyr fortsätter

Nu fortsätter äventyret med Carro, hon
som skulle erövra det vita bandet men
tvingades ge upp. Nu hade pojkvännen
Emanuel Larsson gått ut skolan så nu
skulle de göra nåt tillsammans. Emanuel
tyckte de kunde göra flera små turer. Det
normala är nog att de som ska erövra
”bandet”planerar turen flera år i förväg,
inte Carro och Emanuel, tre veckor innan
bestämdes att, -Nu kör vi.
Tåget till Kiruna, buss till Karesuando.
20 sept startades resan från Kilpisjärvi,
ligger i norra Finland, 2 dagsetapper från
Treriksröset. Flera tyckte att det var helt
fel tid på året att starta, alla båtarna var
upptagna på land och de flesta fjällstationerna var stängda för säsongen.
-Vi hade fyllt två lådor med mat som skulle skickas senare, vi hade 30 kg med oss
när vi startade vilket skulle räcka för 14
dagars vandrande.
Motgångarna skulle nu börja, 2 dagar
innan vi var framme i Abisko tältade vi
uppe på en fjälltopp, vi satte fast tältet
och började klä av oss för natten. Då blev
det världens storm, hela tältet lyfte sig så
regnet och stormen kom in, vi bestämde
genast att vi måste försöka flytta oss.
Carro låg på tältet för att hålla det kvar,
när det blåser ca 40 sek/m går det inte
att prata, liggunderlagen, tältpinnar och
våra mössor blåste iväg. Till slut kom vi
iväg, vi höll om varandra ändå blåste vi
omkull, vi frös och vi visste att om tältet
skulle blåsa iväg är nog vår sista stund
kommen. Efter 2-3 tim lyckades vi komma
in bakom en kulle där det var lite lugnare,
var bara att hoppas att inte vinden skulle
vända.

Vår ork och kraft var nu helt slut, dessutom
fick vi verkligen respekt för vad vädret kan
ställa till.
Vi fortsatte till fots från Abisko in i nationalparken, folk varnade oss för att det kunde
bli snö. Envisa som vi är så fortsatte vi
ändå, var upp till 70 cm snö på sina ställen
då gick det bättre att krypa än att gå. Normalt skulle det ta 17 dagar men för oss tog
det 25. De sista 10 dagarna hade vi knappt
någon mat, dessutom blev det mycket
drygare och kallare än vi hade räknat med.
Emanuel firade sin födelsedag där, som present fick han en sockerbit som Carro hade
gömt undan.
När vi till slut kom fram till Jäckvik möttes vi
av en stor matlåda hemifrån, sen bodde vi
och åt på fjällgården i 3 hela dygn.
Nu fortsatte resan mot Adolfström, där Carro fick avbryta förra resan. Innan vi kom till
Ammarnäs fick vi vända på fjället p.g.a hård
vind. Var nog ett klokt beslut, vi tältade
nere på en myr och vaknade på morgonen
med nån dm nysnö runt tältet. Snön jagade
oss hela tiden och vi försökte ta oss söderut
så fort vi kunde, svårt val om vi skulle övergå till skidor eller om vi skulle fortsätta gå.
Efter 8 dygn kom vi fram till Ammarnäs, en
kvart innan butiken stängde. Då fick vi fira
med chips och godis sen fick vi övernatta på
busstationen där alla kläder kunde torkas.
Nästa etapp klarades problemfritt till fots,
efter 5 dagar var vi framme i Tärnaby.
Vi gick nu efter skogsstigar men insåg att de
var så dåliga så vi beslöt att vända sen fortsatte vi efter E12:an nåt mil sen blev det en
grusväg. Vi skrev under vår resa i bloggen,
där fanns en man som hette Ove som följde
oss och han dök då upp. Han tyckte vi var
några riktiga galningar, men han bjöd hem
oss på fika, frukost och tunnbröd. Mycket
trevligt, sådana människor som gör att man
orkar fortsätta. Efter en vecka kom vi fram
till Klimpfjäll.
Nu kom snön, snödjupsrapporter var svårt
att få, men vi chansade på att vandra vidare. Stigarna som vi följde var märkta med
ett T, men snön gjorde att de försvann.
Vinterlederna var ännu inte frusna men vi
följde de ändå och vi blev helt genomblöta.
Då ändrades planen en del, vi tog landsvägar till Gäddede. Där fanns en pizzeria, en av
turens höjdpunkter, nybakad pizza.
Fortsättn. följer...
Text NG Bild Carro

Den

Här

Höööga
Annonsen

Kostar
1100kr

Vår älskade

Hans Bergkvist
* 12 augusti 1957
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Dala-Järna den 21 mars 2016
BELINDA
Isabelle och Thomas
Isak, Erik
Alexander
Kent
MAMMA
Erna med familj
Övrig släkt och vänner

Hur tomt det efter Dig har blivit
Det känns som solens ljus
för oss gått ner Ty ingen
såsom Du har kärlek givit
Din plats kan aldrig fyllas mer
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Järna kyrka
fredagen den 15 april kl. 13.00.
Alla som önskar närvara
hälsas varmt välkomna.
Akten avslutas i kyrkan.

exkl.moms

Ring

0281 719 88

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

Annonsstopp
Korrektur
FREDAG kl. 12.00
Färdiga annonser
MÅNDAG kl. 12.00

Vår kära

Linnéa Svensson
* 21 april 1939
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Söderbärke den 18 mars 2016
ERLAND
Örjan
Per och Mia
Enzo
Erica
Vincent
Släkt och vänner

Inom mig bär jag mina
tidigare ansikten,
som ett träd
har sina årsringar.
Det är summan av dem
som är jag.
Spegeln ser bara
mitt senaste ansikte,
jag känner av
mina tidigare.
T. Tranströmer

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Järna kyrka
fredagen den 15 april kl. 10.00.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i Församlingshemmet. Svar om
deltagande till Begr.byrån
Brandser tel. 0281-14036
senast måndagen den 11 april.
Tänk gärna på Cancerfonden
tel. 020-595959.

Priserna gäller 16/3-20/3 med reservation för tryckfel och slutförsäljning

Vansbro

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

Välkommen till ortens trevligaste matbutik
Ängsgården Ost
Arla Svensk Ost

Svensk hushållsost
Gäsene Mejeri

/kg

Cheez Doodles
OLW 225g
Jfr pris 88:44/kg

15
Kommunens billigaste matbutik!!
Enligt PRO:s senaste prisundersökning

