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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Dubbla stycksaker
Cloetta
50-60g

5kr
/st

Dessertost
Castello

Kaffe
Zoegas

Malet
Gäller ej Estanzia,
hazienda
450g
Max 1 köp/hushåll

Paj
Garant

125g

Fryst
220g
Max 5 köp/hushåll

15kr
/st

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Tvättmedel
Ariel
2 för
49kr

15kr
/st

675g
1,08L
Max 5 köp/hushåll

PRISBOMB!
Sparris
Italien

10kr
/st

Klass 1
250g

15kr
/st

5:-

/st

Margarin Culinesse
Milda, 500ml

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

VÅRJACKOR dam, herr
Gäller onsd-lörd

rabatt

Fri hemkörning och
standardmontering
Gäller max 3 mil från Dala-Järna

När du köper en vitvara hos oss!

Frälsningsarmén
Sön 22/5 16.00
		
Ons 25/5 10.00
12.00
14.00
17.00
		
		

Alla Varmt
Välkomna!

Gudstjänst. Mikael Hedström
m.fl. Armékaffe.
Musiklekis.
Sopplunch med bibelsamtal.
Sånger till kaffet.
Upptäckarna.
Ludwig Fontanac och
Daniel Rönnqvist.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Taborförsamlingen

Västerdalarnas Friförsamling

Lörd 21/5 19.00
Sönd 22/5 11.00
			
			
			
		
13.30
Månd 23/5 19.00
Tisd 24/5 18.00

Ti 24/5 18.00 Bön.
Välkomna!

VANSBRO SWIMRUN!
Perfekt kick-off innan sommarsemestern drar igång!
Företag i Vansbro kommun utmanas att delta i Vansbro Swimrun
den 6 juli. Var med i partävlingen (2 pers) eller stafetten (3–6 pers).
Förutom en sim- och löpupplevelse ingår middag med en hemlig
gäst. Vill ni veta mer? Kontakta oss: info@vansbrosimningen.se eller
tel. 0281-106 22. Läs mer: vansbrosimningen.se/program

Alla varmt välkomna till Myrbackakyrkan!

Sångstund på Söderåsens äldreboende.
Kvinnofrukost med Britta Hermansson. Se särskild annons.
Gudstjänst med Britta Hermansson.
Bön.

Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Nås Missionshus

Söndag kl. 16.00 Eftermiddagskaffe
Vi sjunger tillsammans med Berit.
Vi lyssnar till sång av CofféHouse ungdomar som
leds av Alona. Försäljning av hembakat bröd.
Onsdagar kl. 13.30 - 16.00 Öppet Hus/
CofféHouse för alla.
&
Välkomna! Studieverksamhet
kulturarrangemang sker i samarbete med

MANUSSTOPP

VANSBRO BIO

X-men: Apocalypse
SverigePremiär!

Medborgarhuset
Sci-Fi Action, J McAvoy
Boka biljett på: bjornbio.se
Sö 22 maj 18.30 (11 år)
Programmet gäller 3D: On 18 maj 19.00
18–25 maj
Fre-lö 20-21 maj 19.30

Alice i Spegellandet Kommande filmer
- Eng tal 3D:
SverigePremiär! Warcraft: The
Beginning 27 maj
Familjeäventyr,
independence Day:
Johnny Depp
On 25 maj 19.00 (11 år) Återkomsten 29 juni

Däck

till de
flesta fordon

Källartorpskyrkan

To 10.30
Lö 09.30
Sö 22/5 11.00 Gudstjänst Birgitta Stenback. 		
Sö 11.00
14.30 Sång Bäckaskog Avd 1.
Må 10.00
Må 23/5 19.00 Allianskommitté i MK.

Kapellgatan 5 Vansbro

Tonår/Träffpunkt: Frispel.
Gudstjänst. Åke Johansson.
Barnsamling, ”Källargudstjänst på vinden”.
Kyrkkaffe!
Sångstund på Solgärdet.
Allianskommittén i MK.
Bön.

Häng med på företagsutmaningen i

ÖPPEN TRÄNING!
För alla som vill spela fotboll,
oavsett ålder, etnicitet och tidigare
fotbollskunskaper.

0281-20220

Nu börjar VAIK fotboll med

Pojkar/herrar: Onsdagar kl. 15.15-16.45
		
i samarbete med Dalarnas FF
		
Torsdagar kl. 18-19.
		 Ledare: Torbjörn Sandbäck
Flickor/kvinnor: Onsdagar kl. 17-18.
Ledare: Maria Granberg
		

Välkommen till VAIK fotboll
-en förening för ALLA!

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER

Kostnadsfri och oberoende
Energirådgivning i Malung-Sälen
och Vansbro kommuner.

Nils-Erik Eklund
0281-75252 (mobil ankn.)

nils-erik.eklund@vansbro.se

Rågsveden & Näsets byars
jordägares samfällighetsförening

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!

Årsmöte enligt stadgarna
söndag den 29 maj kl 16.00
Rågsvedens Sågs kontor

Tack alla som bidrog!
till våran försäljning på
Bystugans dag.
Vi sålde för 1100:- som går
till Barncancerfonden.
/Elise Käck & Jasmine Lind

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
0
07.0 -1

Grusleveranser

TE RÖJ & PLÅT AB

Ring 070 632 32 65
för ytterligare info

Tilläggsisolering • Tak
Altan mm • Gratis offerter

076-277 41 15, teroj.se

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Grus och makadam
av samtliga fraktioner,
samt även matjord
Ilbäcks Lars Olssons Stiftelse med Ilbäckens By
Onsdag 1 juni 2016 kl. 19.30
Hulåns ordenshus
Ärenden enligt stadgarna

Styrelsen

ÅRSMÖTE

VÄLFYLLD
TVÄTTHINK

99kr

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

i samarbete med

PRO Äppelbo

Distrikt Dalarna 0707-52 06 14

Torsdagen den 19/5

kommer vi till
ICA i Vansbro,
kl 11.00-18.00

Varmt välkomna!

Korrektur från Vansbrobladet AB.
Batterier
Granska och återkom med
godkännande/Ändringar vi

firas tillsammans med Äppelbo Kyrka
den 22 maj.
Efter gudstjänsten bjuder PRO på soppa samt
kaffe med dopp och underhållning i
Sälas bystuga
Välkomna önskar PRO Äppelbo
och Tomas Brynils

Sörbergets samfällighetsförening
Ärenden enligt stadgarna
1 juni kl. 19.00. Norets bystuga

Byta jobb kan vara enkelt!

Lärlingsutbildning det bästa alternativet.
Som lärling utbildas du direkt på arbetsplatsen.
Vi beaktar alla dina önskemål om yrkesinriktning.
Boka tid hos Studie- och yrkesvägledare
Maria Lissmors tel: 0281-75271

Focus
Provkör NYA Ford

Dala-Järna 0281-211 20

Reumatikerföreningen Malung-Vansbro

(Ord.p 279kr)
Öppettider:
Vard 08.00 - 17.30
Lörd 10.00 - 13.00

Tema: Ett hållbart liv - hitta balans mellan
yttre tryck och inre vila.

DE ÄLDRES DAG

ÅRSMÖTE

ERBJUDANDEHjärtligt välkomna 			

Lördag 21/5 kl. 09.30 med Britta Hermansson.

0281 - 719
88 Senast Mån
Mail: vansbrobladet@telia.com eller
förTelefon:
de flesta
fordon.
Bussresa till Rottneros Mårbacka
Gratis för medlemmar i PRO-Äppelbo.
Startmotorer,
Batterier för de flesta fordon
Övriga deltagare 200:generatorer m.m.
Anmälan för deltagande senast 2016-05-26 Startmotorer, generatorer, m.m.
till Kristina Brandt 0281-22106, 070-6230447
mer info se: www.pro.se/appelbo
PRO-Äppelbo
070-245 90 84

MÅNADENS

Dala-Järna 0281-211 20

Kvinnofrukost i Källartorpskyrkan.

Bussresa till Örebro 28 juni.
Wadköping, fria aktiviteter däromkring.
Resa, mat och en fika ingår.
Pris 250:- medlem, 400:- icke medlem.
Anmälan senast 7 juni till:
Tommy 070-2247580 eller Ulla 0281-71323

GÖR SOM ANDRA

SKOGSÄGARE
Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner
Malung/Dala-Järna
tel. 0280-59 37 83
lrfkonsult.se

Värdering
Ekonomi
Juridik

Säljes

Järnadräkt, dam storlek ca 40
Tfn. 08 716 96 45, Finns i Borlänge

Tempo/Gulf i Nås söker medarbetare för
arbete i butik.

Vi söker dig som är intresserad av arbete inom
dagligvaruhandel.
Tjänsten innebär främst kassatjänst men även andra
arbetsuppgifter.
Tjänsten är ett vikariat på 80% i 18 månader,
där även kväll och helgarbete ingår.
Du är social och trevlig samt gillar att arbeta med
människor.

Är du intresserad skickar du din ansökan till

nasservicecenterab@telia.com
Skicka din ansökan senast 31 maj.

Nås Finnmark
Fäbovall på Sälriset, 2 fastigheter med 1 stuga
och uthus per tomt. Nära sjö och bad.
300 000kr för bägge, eller säljes var för sig.
Träffas på kontoret i Dala-Järna. eft. ÖK
Fler fastigheter önskas för försäljning.
Utställning av fastigheter i skyltfönstret,
Swedbank och Handelsbanken Vansbro
och kontoret Dala-Järna
Alla objekt på internet: www.hemnet.se
och www.dalafastigheter.com

FASTIGHETSMÄKLARE
LARS-ÅKE JOHANNESSON

0281-133 68, 213 38, 070-654 54 62
e-post: info@dalafastigheter.com
OMBUD FÖR DALARNAS FÖRSÄKRINGSBOLAG

Matjord

Sållad matjord säljes.

Transport ordnas.
Roland 070-5299006

BÖG, FLATA, TRANSA, STRAIGHT

17 maj - internationella dagen mot homofobi och transfobi.
Vi har alla samma värde och vi borde tryggt ha rätten att
vara oss själva, oavsett läggning, kön, klass och hudfärg.

“All I can be is me - whoever
that is” - Bob Dylan
vansbro@vansterpartiet.se

Kärlek!

Säljes: Husvagn Polar 520GL-87
Bes till 17, gastestad, bra skick.

070-538 10 91

Säljes: Beg. Leksandsytterdörr
med karm och spröjsat fönster, karmyttermått: 90x210cm,
1200kr samt beg 3-glasfönster
med löstagbart spröjs och persienn, karmyttermått: 80x80 cm,
1950kr. 070-647 51 02

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
hos:

PRO DALA-JÄRNA – NÅS
Kom ihåg medlemsmötet i Källartorpskyrkan
den 23 maj kl. 14.00 (OBS ändrat datum).
Styrelsen och programkommittèn

Fredag 20 maj

NÄRSJÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Evenemang - Glass - Mat - Café
Ring för info. & bokning 0281-310 40

Motionsdans med Janne Stefans
Söndag den 22 maj kl. 13.30 - 17.00
Varmt Välkomna! Tel. 0281-310 40 - lindesnasherrgard.se

MTD-Gräsklippare

Försäljning vid Berglunds Motor
Villagatan 7, Vansbro
Tfn. 072 547 82 99
Reparationer och reservdelar av alla fabrikat

Årsmöte: söndagen den 29/5 2016 Kl: 17,00
Plats: Skidstugan i Nås
Ärenden: Enligt stadgar.

Äppelbo Vårmarknad
Lörd. 21 maj kl 10-15

Välkommen att fynda! ex. Utplanteringsväxter,

Verktyg, Transmissionsprodukter, Hudvård,
Hemslöjd, Hantverk, Husgeråd, Böcker, Kläder,
Sportartiklar, Leksaker, Textil, Getost, Rökt fisk mm
För barnen: Sagostigen, Ponnyridning,
Tipspromenad, Aktivitetsbana
På serveringen: Vårsoppa, varm korv, kaffe, glass

Kom och sälj, kom och köp, kom och trivs
Upplysning: 0281/22784, 070/5816830

kl 20
Rövarkulan´s
Loppis
”Skatter o skräp”
Nyheter

TILL SALU

Vi söker även helg och timvikarie.

All ev. uppvaktning på min födelsedag
undanbedes, bortrest.
Köks Ingrid

VECKANS RADANNONSER

Dala-Järna centrum
Öppet:
onsdag 14 - 18
lördag 10 - 14

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

Visste
du....
... att Lybien är det enda
landet i världen vars
flagga är helt enfärgad?
Den är nämligen grön
helt utan övriga motiv.

... att du ändrar
sovställning ca 50 ggr
varje natt?

0281 - 719 88
Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 19 maj

14.30 Bergheden Andakt, Eva Cronsioe.

Fredag 20 maj

10.30 Bäckaskog Andakt, Eva Cronsioe.

Söndag 22 maj

11.00 Äppelbo kyrka Gudstjänst,
Eva Cronsioe, Karin Pers. ”De äldres dag”.
PRO bjuder på sopplunch i Sälas bystuga.
16.00 Järna kyrka Gudstjänst, Eva Cronsioe.

”Utsikten” onsdagar kl. 10.30,

Syförenings-och församlingsresa

Västanfors hembygdsgård, Söderbärke kyrka,
Piren Ludvika ,Grangärde musteri.
Välj vilken dag du vill följa med.
Måndag 13 juni eller tisdag 14 juni
Avresa 07.30 från Järna församlingshem
Kostnad 250 kr/person. Mat och kaffe ingår.
Anmälan senast 7 juni till
tel.0281-20458, 0281-75707
Välkommen att vara med.
Järna med Nås och Äppelbo församling

Vansbro församlingsgård.

11-kaffe torsdagar i Järna församlingshem
OBS! Vi har nya telefonnummer:
Pastorsexpedition: 0281-20458
Kyrkogårdsexpedition: 0281-20091

Stiftelsen Vansbrohem är Vansbro kommuns allmännyttiga bostadsföretag. Vi
äger och förvaltar 685 lägenheter och ett 30-tal lokaler inom vansbro kommun.
Vi är f.n. 14 anställda och omsätter 45 miljoner om året.

... att det tillverkas
nästan tre miljoner ton
pasta i Italien varje år?

Vi har kommit igång så smått med ”jourkassen” det
är några personer som har sett detta som en
möjlighet, vi hoppas att fler tar kontakt med oss.
Välkommen att höra av dig till Karin Pers:
0281-75707 eller Elisabeth Westling: 0281-75713
Vi har öppet varje måndag mellan kl. 14.30 – 17.30.
Sista gången före sommaruppehållet är
måndagen den 30 maj.
Ett stort tack till personalen på Hemköp för att vi
fått förtroendet att medverka.

Konvertera dina
VHS-Kassetter
hos oss!
2kr/minuten
exkl. lagringsmedia
Prisexempel 60min
kassett på
DVD-Skiva

”Jourkassen”

... att vi krymper
ungefär en centimeter
varje dag? På kvällen
har nämligen ryggen
tryckts ihop. På natten
när vi sover rätar den ut
sig igen.

”Bevara dina
minnen
digitalt så att
de inte
förstörs”

Vi söker en

Ventilationstekniker

heltid 100%

Vi söker Dig som är kreativ och serviceinriktad och vill
ingå i vår organisation. Som ventilationstekniker skall
du i huvudsak ansvara för drift/skötsel av
ventilationsanläggningar men även andra
arbetsuppgifter kan förekomma.

Är Du intresserad?

Läs mer på vår hemsida www.vansbrohem.se

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

Vansbro Demensförening
Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Vansbro Demensförening

Inbjuder alla medlemmar och övriga intresserade till
en trivselkväll på Kämpudden.
Torsdag 26 maj kl. 17.30
Vi grillar hamburgare & fikar. Lotteri & underhållning
Bjud gärna med en intresserad vän.
Varmt välkomna!

FISKBILEN

Anna-Lenas Delikatesser AB
Kommer fredagen den 20 maj att stå vid:
Tempo i Björbo, kl 11.00-12.00
Gulfmacken i Nås, kl 12.30-13.30
Hemköp i Dala-Järna, kl 14.00-14.30
Kroons torg i Vansbro, kl 15.00-17.00
Mobil 070-685 53 51

!
Disken VÄLFYLLD

Charken

öppen som vanligt

tt mm
Torsd-fredag
Nötkött, Fläskkö
onal
nders med pers

Välkommen! hälsarA

12-18

Grillsäsongen är här!
Vi hjälper dig att välja rätt kött
till sommarens grillfester.

Med hits som:
”Farfars Cadillac”

och

”I min bil!
Hitta oss även på

facebook.com/soundsofus1

Tfn 070 6909422 Tfn 0281 20408

Flygfältsvägen 22
780 51 Dala-Järna

SKANSBACKENS VÄGSAMFÄLLIGHET
Årsmöte:
Söndagen den 29/5 2016 Kl: 18,00
Plats: Skidstugan i Nås
Ärenden: Enligt stadgar.
Extra ärende:
ändring i föregående års uttaxeringslängd.

RUTSBROFONDEN

Stiftelsen Rutsbro Johan och Anna Perssons fond var från början tänkt
att anordna gratis sommarkoloni för barn inom Järna kommun på
Rutsbrogården, vilket senare kom att omfatta hela Vansbro kommun.
Eftersom det blev svårt att upprätthålla den tanken, beslutades att
fastigheten skulle säljas och att avkastningen av kapitalet ska delas ut
för att stödja lägerverksamhet i olika former för barn och ungdomar
skrivna i Vansbro kommun.
Styrelsen för stiftelsen har beslutat att avsluta Rutsbrofonden och dela
ut resterande kapital som finns i stiftelsen till ideella föreningar inom
Vansbro kommun som bedriver lägerverksamhet för medlemmar
mellan 7 och 18 år.
Styrelsen inbjuder därför till att föreningar som uppfyller ovanstående
krav att inkomma med en ansökan senast den 15 september 2016.
En ansökan ska innehålla följande för att kunna bli godkänd:
•
Föreningens namn och organisationsnummer
•
En beskrivning av den lägerverksamhet för ungdomar som
föreningen bedriver
•
Antalet ungdomar som var aktiva inom föreningen år 2015
(skall styrkas via ett medlemsregister)

Ansökan skickas till:
Rutsbrofonden, c/o Svenska Kyrkan
Strandvägen 1, 780 51 DALA-JÄRNA
För information ring kyrkoherde Robert van Aarem,
tel 070-2072519
Föreningen Ingemarsspelen
Upptaktsmöte
Lördag 21/5 kl 11.00
Alla välkomna som vill vara med och genomföra ingmarsspelen 1-5/7 i sommar.
Ingemarsgården
Välkomna					
Styrelsen

Vi finns i Dala Järna!
DANS

Ordenshuset Nås
Sönd 21/2 kl. 16-19.30

I samarbete med Järna köpmannaförening

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

DÄCK - FÄLGAR - BILREPARATIONER

Mån-fre 07.00-17.00
0281 - 130 90

Musik:

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Hemköp Dala-Järna 0281-200 01 • hemkop.se/Butiker/Hemkop-Dala-Jarna

0281-210 05

Färger loggo PMS (färgblandning): blå = pms 293 C • grön = pms 576 C.
Färger sigill PMS (färgblandning): blå = pms 293 C 50% • grön = pms 576 C 50%.
Färger loggo grå:
Färger sigill grå:

PMS-loggor (eps-loggorna är vektoriserade)

0281 - 200 05

Måndag - Fredag 10.00 - 18.00, lunch 12.00 - 13.30. Lördag 10.00–13.00

Capricollection

Besökmån-fre
oss ii vår
vår butik
butik
Dala-Järna
Besök
oss
ii Dala-Järna
Öppet
10-18,
lör 10-13
eller
ring
0281-59
60 40
40 0281-59 60 40
Besök
ossring
i vår 0281-59
butik i Dala-Järna
eller
60

KVALITÉTSSÄKRAD
VÅTRUMSINSTALLATION

CH:s Gårdsbod

Skålö

•Tvättbara lammskinn

Tfn 070 621 92 09

•Presenter
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OMBUD FÖR DALARNAS FÖRSÄKRINGSBOLAG
100% svart (eps-loggorna är vektoriserade)

Fint utbud av
vår
och
sommarblommor!

10:00 - 15:00
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Gråa-loggor
(eps-loggorna är vektoriserade)
i NORET
DALA-JÄRNA
Tidsbokning 070-508 52 82
Helena Dufbäck Dipl Hundfrisör med 10 års erfarenhet

070- 6909422
0281 - 204 08

SPECERIER
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Tel: 070-691 01 60
Myrbacka 135

från bland andra Biofood.

Ring för öppettider.

076-187 64 82

Öppettider:
Onsd-fred 10-18
lörd 11-15

EC-loggor (eps-loggorna är vektoriserade)

HUNDTRIMMET

Närproducerat
Toppkvalitétskött
Hjärtligt välkomna!

mjölk- och glutenfria

Myrbacka - Dala-Järna - 0281 200 07

Saljgardgris_sigil_pms.eps
Saljgardredov_sigil_pms.eps
Saljgardskog_sigil_pms.eps

PROFFS(även
PÅ HUNDVÅRD!
katter)

Tor och fre
12-18

Lördag:

Gäller onsd-lörd v.20

Öppet fre 14-18, lör 10-13
Myrbacka Dala-Järna tel 070 666 85 20
Saljgard_gris_pms.eps
Saljgard_redov_pms.eps
Saljgard_skog_pms.eps

målning • tapetsering • mattläggning
plattsättning • golvarbeten • golv- och
trappslipning • badrumsrenovering

EKOLOGISKA

Vårjackor
30% rabatt

svart = 100% • grå = 50%.
svart = 100% • grå = 50%.

Möt våren i nåt nytt från:

Vitvaror - Tv - Datorer - Mobiltelefoner

Måndag-fredag:

10:00 - 18:00
Färgbeskrivning logotyper Säljgården AB
Färger loggo EC (fyrfärg):
blå = 100% cyan,
Butiksgjorda
smörgåstårtor
& 60% magenta • grön = 50% cyan, 100% gul, 40% svart.
Färger sigill EC (fyrfärg): blå ”S” = 50% cyan, 30% magenta • grön ”G”= 25% cyan, 50% gul, 20% svart
plankor på beställning!
• ram = 100% cyan, 60% magenta.

Kennings

Markiser • Vävbyten • Persienner och reparationer

Myrbacka 92, Dala-Järna
0281- 206 89, 070- 691 83 80

Lunchbuffé, catering, pub och boende

Saljgardgris_sigil_ec.bmp
Saljgardredov_sigil_ ec.bmp
Saljgardskog_sigil_ec.bmp

Dala-Järna Tfn 0281 21188
Vill du synas här?
Saljgardgris_sigil_gra.eps
Saljgardgris_sigil_gra.tif
Denna annons
kostar bara

Tel 20698 - www.dalajarnahotell.se
Intresseföreningen

Saljgardredov_sigil_gra.eps Saljgardredov_sigil_gra.tif
Saljgardskog_sigil_gra.eps Saljgardskog_sigil_gra.tif

240:-

Saljgardgris_sigil_gra.jpg
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exkl. moms.
Saljgardgris_sigil_gra.bmp
Saljgardredov_sigil_ gra.bmp
Saljgardskog_sigil_gra.bmp

Korrektur från Vansbrobladet
AB.
jajarna@telia.com
www.dala-jarna.se
Kontakta Vansbrobladet/Järna-Nytt
Granska och återkom med godkännande/Ändringar via:
Ditt serviceorgan i Dala-Järna
Öppet alla dagar
0281-719 88
Mail: vansbrobladet@telia.com eller Telefon: 0281 - 719 88 Senast Måndag Klocka

Ekologisk potatis

Saljgardgris_sigil_gra.eps
Saljgardgris_sigil_gra.tif
packad i 25kg
säck
Saljgardredov_sigil_gra.eps
Saljgardredov_sigil_gra.tif
Saljgardskog_sigil_gra.eps
Välkomna!Saljgardskog_sigil_gra.tif

Lizzie 070-378 85Saljgardgris_sigil_gra.bmp
75 • Henrik 073-277 16 90

Saljgardgris_sigil_gra.jpg
Saljgardredov_sigil_gra.jpg
Saljgardskog_sigil_gra.jpg

Saljgardredov_sigil_ gra.bmp
Saljgardskog_sigil_gra.bmp

Batterier för de flesta fordon
Startmotorer, generatorer, m.m.

070-245 90 84

I SOMMAR SPELAR VI VIPPA?

Fick ett tips från en läsare. Vi borde skriva
nåt om spelet ”vippa”. I vår ungdom när
vi gick Skålö folkskola i 3:e klass var det
vippa som gällde under alla raster, åtminstone innan snön kom.
Spelet är på samma gång enkelt och sofistikerat; det är flera turer och en del regler,
men inte mer komplicerat än att man kan
snabbt lära sig att spela och att barn från
kanske 8-9 år kan delta med behållning.
Själva ”vippan” kan man bli riktigt skicklig
på och snabbt göra många poäng.
Eftersom allt man behöver är två pinnar,
kan man spela när man får lust. Leta bara
rätt på två passande pinnar.
Vippa borde kunna bli nästa populära
sommarspel i trädgården! På de här sidorna lär du dig spela. Gillar du spelet; sprid
det till andra.
För att spela vippa behövs två pinnar,
en lång och en kort, och någonstans att
spela; gräsmatta eller grusplan, eftersom
man behöver göra en ”grop” funkar inte
asfalt. Platsen man spelar på bör var hyfsat stor och plan. En ganska stor gräsyta
eller grusplan är bäst, men det går att
spela vippa på en grusväg i skogen också.
Vippa påminner lite om brännboll på så vis
att man har ett innelag och ett utelag. Ett
lag är helst 2-4 personer, men det går att
spela två mot varandra också. Fler än fyra
i ett lag kan göra spelet lite långsamt för
innelagspelarna.
Varje innespelare utför tre olika moment
i tur och ordning; 1. Peta, 2. Slå och 3.
Vippa. Vid de två första momenten har
utelaget flera chanser att slå ut innespelaren. Vid alla tre moment kan innespelaren
bli utslagen genom att missa. När en innespelare blivit utslagen, spelar nästa

innespelare tills alla i innelaget spelat och
blivit utslagna. Då byter lagen plats.
Man kan spela till en överenskommen
poängsumma, t.ex. 200 eller 300 poäng,
eller så kan man komma överens om att
spela ett visst antal omgångar, eller hålla
på så lång tid man bestämmer…
Poängen räknas med stora eller lilla pinnen (se vidare respektive spelmoment).
Om poängen ska räknas med lilla pinnen
kan man spara lite kraft genom att mäta
med stora pinnen och ta poängen gånger tre; den långa pinnen är ju tre gånger
längre än den korta!
Den långa pinnen ska motsvara längden
av tre korta ungefär.
Gropen är avlång och ska vara riktad mot
utespelarnas fält.
Om man spelar på en gräsplan, som inte
har någon naturlig begränsning t.ex. träd
eller staket, så kan det vara lämpligt att
begränsa spelytan med några koner eller
andra markeringar. Spelytan kan man
anpassa efter lagens storlek, så att utelaget alltid har en rimlig chans att fånga lilla
pinnen.
På innelagets utslagsplats ska det finnas
en ”grop”. I själva verket är det en ganska
grund springa man gör i marken genom
att ”gräva” med den långa pinnen.
Den långa pinnen ska vara omkring 60 cm
och den lilla ca 20 cm; den långa pinnen
ska alltså motsvara tre korta pinnlängder
ungefär.
Nu är det dags att kolla på hur varje
spelmoment går till. Det första momentet
för varje innespelare kallas ”peta”; lägg
lilla pinnen tvärs över gropen och håll den
långa pinnen med ena änden under. Sprätt
iväg den lilla pinnen så långt du kan.
Utelaget ska försöka fånga den lilla pinnen
i luften. Om de tar lyra är innespelaren
utslagen och får inte spela mer.
Om utelaget inte lyckas fånga pinnen lägger innespelaren den långa pinnen tvärs
över gropen och en utespelare kastar lilla
pinnen från den plats den landade på och
försöker träffa den långa pinnen. Träffar
man pinnen, så är innespelaren utslagen.
Om utelaget inte träffar långpinnen går
spelet vidare med andra momentet.

Även den här gången ska utelaget försöka
ta lyra på lilla pinnen. Lyckas de blir innespelaren utslagen. Annars ska lillpinnen
slängas tillbaka till gropen och hamna så
nära som möjligt och helst i gropen; den
här gången får nämligen innelaget poäng
- man får räkna hur många långa pinnar
det går från det ställe lillpinnen hamnar
till gropen - därför är det viktigt att utelaget träffar så nära gropen som möjligt.
Kommer den i gropen eller så nära att det
inte går att mäta en lång pinne, blir innespelaren utslagen.
Innespelaren ska hålla långpinnen i gropen när utelaget kastar lillpinnen, för att
markera var gropen är, vilket kan vara
svårt att se på långt håll. Så fort utelaget
kastat lillpinnen får innespelaren försvara
gropen och slå iväg lillpinnen och på så vis
skaffa mer poäng till innelaget.
Man måste dock inte träffa pinnen; det
räcker att den hamnar minst en långpinnlängd från gropen för att få poäng och få
fortsätta spela.
Och då är det dags för tredje momentet.
Det är i tredje momentet, vippa, som
innespelaren har möjlighet att göra riktigt
mycket poäng och här kan inte heller utelaget stoppa spelaren; utelaget får varken
fånga eller slänga tillbaka lillpinnen, som i
de två föregående momenten.
För att vippa lägger man lillpinnen så att
ena änden sticker upp lite ur gropen sedan slår man till änden av lillpinnen med
den långa pinnen så att lillpinnen hoppar upp ur gropen. Sedan slår man iväg
lillpinnen så långt man kan. Poäng får räknas med långa pinnen från det ställe där
lillpinnen hamnar. När man vippar behöver
man inte hamna på utespelarnas

fält, eftersom de ändå inte får fånga den.
Riktigt mycket poäng får man om man
lyckas bolla med lillpinnen innan man slår
iväg den: Bollar man en gång och sedan
slår iväg (dvs två träffar efter uppslaget)
så får man räkna med lilla pinnen , två
gånger (=tre träffar) så räknar man med
stora och lilla pinnen, och skulle man
lyckas bolla tre gånger och sedan slå iväg
lillpinnen så räknar man 5-10-15-20 med
stora pinnen.
Slår man upp lillpinnen men missar att slå
iväg den, så blir man utslagen och nästa
spelare tar vid eller lagen byter plats om
alla innespelare spelat.

Kanske kan detta bli sommarlovets och
semesterns sysselsättning, som ett alternativ till kubbspel bl.a.
Minns i.a.f att vi tyckte det var kanonroligt
under alla raster, ända upp i 6.e klass.
Information och bilder har jag stulit av
Åke Zimmermann.
Mer info och tips hittar ni på hans sida:
www.vippa.se. Finns också en sida på
Facebook, ”Vi som spelar vippa”
Tips & Strategi:
Det är lättast att träffa lillpinnen om man
håller den som på bilden uppe till vänster.
Håll i lillpinnen till strax innan du träffar
den - kasta inte upp lillpinnen eller släpp
den innan du påbörjar slaget med storpinnen.
Ju renare träff - mitt i lillpinnen - desto
större chans att komma långt. Å andra
sidan flyger pinnen rakare och blir lättare
att fånga. En mer oren träff får lillpinnen
att snurra och en sådan ”helikopter” blir
mycket svårare att fånga

Sportsidan

Sportsidan

DJIK

VAIK

Välkommen till veckans
matcher på Vanåvallen
Söndag 22 maj kl. 15.00 Div.4 Damer

VAIK - IFK Våmhus

Måndag 23 maj kl. 19.00 Div.7 Herrar

Stödlotteri
1:a
2:a 		
3:e
4:e

April
nr 164
nr 54
nr 121
nr 88

VAIK - IF Nornan

Maj
nr 174 		
nr 16 		
nr 26
nr 81

Snöå GK

TA STEGET OCH
BÖRJA SPELA
GOLF NU!
Snöå GK startar

NYBÖRJARKURS i GOLF

Lördag o Söndag 4-5 juni.
Kursstart lördag kl. 10.00.
Samling vid klubbstugan i Snöån.
Kostnad: 1800 kr inklusive
kursmaterial. Vi kör ca 10.00-15.00
båda dagarna med avbrott för lunch.
Kursledare:
Ronny Malmlöf Pro Snöå GK
Anmälan senast torsdag 28 april
Anmäl er på:
073-181 06 61
070-521 93 23
070-683 55 81
070-372 41 07

Lasse H eller
Tony M
Robert L eller
August

Medlemmar kan även boka träning med
Ronny M efter kurserna båda dagarna
på tfn. 070-858 41 73

Välkomna!

Huvudsponsor:

Hulåns IF Friidrott
Onsdagen 25 maj kl.18.00 börjar

Friidrottsträningarna på Hulåns IP.
Därefter kommer vi att träna måndagar och
onsdagar kl. 18.00-19.30
Ålder: 7-18 år . Nya som gamla friidrottare
är hjärtligt välkomna!

Väl mött på Vanåvallen!
VAIK-Hockey

Dragning

Dragning

DJIK-Skidor

HIF

Månadsdragning maj
1:a nr 32
		
2:a nr 34 		
3:e nr 118 		
4:e nr 3

ÄAIK
Äppelbo AIK kallar till ÅRSMÖTE
i klubbstugan, Gullängen
tisdagen den 31/5 -16 kl. 18.30
Välkomna/Styrelsen

Vi kommer att träna :
Sprint, Längd, Höjd, Medeldistans, Kula och Spjut.
Ny tränare blir Jon Stenberg.
Kom och prova! Det är skitroligt med friidrott!

Hulåns IF Friidrott

Nu har du möjligheten

att synas och nå ut till ännu flera hushåll!
HELA GAGNEFS KOMMUN
(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

Genom ett unikt samarbete med Vansbrobladet ger vi dig nu chansen att nå ut
med din annons till en större läsarkrets. Med annonsering i både Gagnefsbladet
och Vansbrobladet når du ut till ca. 10.000 hushåll.
Boka din annons som vanligt hos oss och vill du dubbelannonsera så ser vi till
att den även kommer med i Vansbrobladet – enkelt och smidigt för dig.

GAGNEFSBLADET

+

Kungörelse
Här är det enkelt att leva!

Här är det enkelt att leva!
Kungörelse

Den

Inbjudan till Underrättelse/Bygglovsansökan
Välkommen på nationalSommarkollo på Rutsbrogården för
Aktelokring
AB ansöker om dagsfirande
bygglov för uppsättning
av telemaster i sambandalla barn och ungdomar i Vansbro
medborgardialog
och mångkulAktelo AB ansöker om bygglov för uppsättning av telemaster i sam
med utbyggnad av mobiltelefonsystem
(3G).
Järnvägsgatan
turdag på hembygdsgården
kommun
med utbyggnad av mobiltelefonsystem (3G).
Masterna är dimensionerade
för att klaraoch
sametablering
med flera
i
Dala-Järna
på
Vansbro
Masterna
ärkostnadsfri
dimensionerade
Det pågår ett arbete med att rusta upp JärnvägsVansbro kommun arrangerar
i sommar
kolloverk- för att klara sametablering med flera
teleoperatörer.
gatan i Vansbro och Vansbro kommun vill gärna
Kulturhus den 6 juni
samhet med övernattningteleoperatörer.
för barn och ungdomar i kommunen.
informera och ta del av synpunkter kring detta.
Kollot
är
under
vecka
24
för
årskurs 4-6 och vecka 25 för årskurs
Med hänsyn till att kretsen ”berörda” är svår att exakt definiera sker
Vi bjuder därför in till en träff torsdagen den 26
7-9.
Kollot
arrangeras
på
Rutsbrogården
Uppsälje,
i fantastisk
Med
hänsyni till
att kretsen
”berörda” är svår att exakt definiera sk
Nationaldagen iden
6 juni22
firas§i Planår i Vansbro
underrättelse (enl. bestämmelserna
8 kap.
och bygglagen) miljö, och kollot är välbemannat dygnet runt. Det kommer att
maj kl 19-21.
kommun med en mångkulturdag med början på
underrättelse (enl. bestämmelserna i 8 kap. 22 § Plan- och byggla
erbjudas en rad aktiviteter och möjligheter att lära känna nya
genom annonsering. hembygdsgården i Grånäs i Dala-Järna kl 11.00Samling vid Vansbro järnvägsstation kl 19.
genom annonsering.
kompisar.
13.00.
Varmt välkomna!
Masterna skall placeras
på följande
platser:
Spelmanslaget
med sina dansare
underhåller
Uwe Weigel, kommunfullmäktiges ordförande
Fakta om kollot:
Masterna skall placeras på följande platser:
och
kommunen
delar
ut
årets
kulturrespektive
Skålö 42:3, ca 370 m öster om sjön Rälgen
Oscar Fredriksson, kommunchef
Plats: Rutsbrogården
naturpris. Nya kommuninvånare blir också uppSkålö 42:3, ca 370 m öster om sjön Rälgen
Resa till och från Rutsbrogården ansvarar deltagarna själva för
Sälen 1:1, mellan Opsaheden
och Torrtjärn
märksammade.
Gratis fika!
Sälen 1:1, mellan Opsaheden och Torrtjärn
Mat ingår
från om
Vansbro
resecentrum till Grånäs
Järna-Storbyn 48:1, ca 1Bussar
km går
väster
Vansbro
Möjlighet
till
tvätt
och
tork
finns
10.00 och från Legoland Nås 10.30 samt
Järna-Storbyn
48:1, ca 1 km väster om Vansbro
Snöån 14:8, ca 200 m öster
om
Snöå
Herrgård
Kollot
är
bemannat
dygnet
runt
Nåshemmet 10.45. Efter firandet i Grånäs går
14:8,
caett
200
m öster
om Snöå Herrgård
All personal som finns påSnöån
kollot har
lämnat
utdrag
ur
Sveden 7:13, ca 500 m buss
norrtillom
Utanhed
Vansbro
Kulturhus.
polisens
belastningsregister
Sveden 7:13, ca 500 m norr om Utanhed
Där erbjuds
smaker, dofter och upplevelser från
Bertils 1:2, ca 750 m sydost
om Vakern
Satsningen finansieras av de statliga integrationsmedel som
alla världens hörn i form av mat, dans, musik, föHaga 24:12, ca 500 m sydost
om Flatbyn hantverkare i arbete och
kommunen har erhållit Bertils 1:2, ca 750 m sydost om Vakern
redrag, fotoutställning,
Ta med sängkläder, ombyte
och andra
personliga
Haga
24:12,
ca 500saker
m sydost om Flatbyn
Näveråsen 5:1, ca 500 mennordväst
omlekplats
Västerfallet
stor fantastisk
för alla barn. Lokala
förmågor
kommer
att
underhålla
hela
eftermidNäveråsen 5:1, ca 500 m nordväst om Västerfallet
Lindesnäs 9:25, ca 1 km ostsydost om Lindesnäs
Vecka 24 arrangeras kollo för barn i årskurs 4, 5, 6. Start på
dagen.
Lindesnäs
ca 117km
om Lindesnäs
måndag den 13 juni kl 9.00
och avslut 9:25,
fredag den
juni ostsydost
cirka
3:20, norr om
Sormaberget
Har du laddatHåvberget
ner
Vi ser
fram emot en fantastisk dag med syftet att
kl.
13.
Håvberget 3:20, norr om Sormaberget
lära känna
vänner,
olika kulturer och förena
Morn 47:1, ca 500 m öster
om rvnya64
i Eldforsen
Vansbroappen?
oss
till
en
stor
familjefest.
Kulturhuset
står
öppet
47:1, ca
500 7,
m8öster
Du vet väl att Vansbroappen
för smarta telefoner
Mellanvakern
1:3, ca 250
m från
Östra
Vakerns
nordvästra
strand
Vecka 25 arrangeras kolloMorn
för ungdomar
i årskurs
och 9. om rv 64 i Eldforsen
under
kvällen
för
dem
som
vill
stanna
kvar
och
finns?
Start måndag den 20 juniMellanvakern
kl. 9.00 och avslut1:3,
torsdag
junim från Östra Vakerns nordvästra strand
ca 23
250
Orsala 9:2, ca 600 m väster
omfirandet
Närsjö
fortsätta
med umgänge och föredrar att
Appen innehåller kortfattad historik om Vansbro
cirka
kl.
19.
ätam
litein
senare.
Orsala 9:2, ca 600 m väster om Närsjö
Rågsveden
24:34, ca 350
på väg mot Finnlokåsen
kommun, aktuellt om den
lokala arbetsmarkGRATIS
BUSS
GÅR
TILLBAKA
TILL
naden, fakta om näringslivet
samt besöksochca 250 m från Gänsens nordöstra strand
24:34,
ca 350
m in på väg mot Finnlokåsen
För mer information ochRågsveden
anmälan kontakta
Gunilla
Lundgren
Myrbacka
14:25,
NÅS KL. 18.00 OCH 23.00.
turistinformation. I appen finns lediga jobb,
Jansson,
Myrbacka 14:25, ca 250 m från Gänsens nordöstra strand
nyheter, besöksmål ochHandlingarna
happenings, liksom en
gunilla.lundgren-jansson@vansbro.se, senast den 29 maj.
finnsKomplett
tillgängliga
mellan
program
kommer
i
nästa
veckas
blad.
eventkalender innehållande evenemang i hela
Ange vilken vecka du är intresserad
av, namn, kontaktuppgifter
Handlingarna
finns tillgängliga mellan
Varmt välkomna!
02-05-16 t.o.m. 02-06-05
i:
kommunen.
och eventuella allergier/särskilda behov. Anmälan är bindande.
En viktig funktion i appen
är också
godkännandet.o.m.
för samtliga
Foajén
på möjligheten
Medborgarhuset,Vansbro
Vansbro,
tel. 0281-750
00 samt
02-06-05 i:
kommuns
integrationsenhet
i BibliotekenVii vill också ha målsmans02-05-16
att felanmäla exempelvis vattenläckor eller gatukollodeltagare.
samarbete
med
Järna
hembygdsförening
Foto Mickan Palmqvist
Nås, Dala-Järna
och
Foajén på Medborgarhuset,
Vansbro,0281
tel. 0281-750
00
samt Bibli
belysning som är ur funktion,
enkelt och direkt
i Äppelbo
719
88
och
telefonen.
Nås, Dala-Järna och Äppelbo
Först till kvarn,
Appen kommer att finnas tillgänglig på Appstore
begränsat
antal
platser!
Upplysningar lämnas av:
och Google Play. Hittas enkelt genom en sökning
på ordet ”Vansbro”. Anna Söderhäll, tel. 0281-752 05, Göran Borgstrand, tel. 023-136 52
Upplysningar lämnas av:
eller Borgstrand,
maila till:
Här hittar du QR-koden till appen.
Anna Söderhäll, tel. 0281-752 05, Göran
tel. 023-13
Medborgarhuset
vansbrobladet@telia.com
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Annonsen

Kostar
1100kr
exkl.moms

Ring

för mer info

Rullis i Vansbro vecka 21!

Restauranger
i Vansbro kommun

Riv ur och spara annonsen.

Tidtabell
Vansbro vecka 21
Måndag 23 maj
Närsen, vid bystugan

Passa på att lämna följande
avfall till Rullis
Står det gamla färgburkar i hyllorna och förbrukade batterier och
lampor som väntar på nästa tur till återvinningscentralen? Vår återvinningsbil Rullis kör i Rättvik, Leksand, Gagnef och Vansbro och tar
emot nedanstående avfall. Sortera avfallet innan ni lämnar in det.
Farligt avfall i rimlig mängd: Kemikalier, målarfärg, spillolja och
liknande, max 20 liter. Förslut flaskor och behållare väl, märk dem
med sitt innehåll.

Lindesnäs Folkets Hus
Nås, vid återvinningsstationen
Tisdag 24 maj
NY!
Sågen, vid g:a skolan

NY!

Tid

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

Restaurang DIDO
0281-103 33

16:00–16:30
17:00-17:30

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00

18:00-18:30

Tor: Cowboysoppa.
Rabarberpaj, vaniljvisp.
Biff stroganoff, ris.
Fre: Kycklingklubba, currymajonäs, klyftpotatis.
Sweet chiligryta med fisk.

Tid
16:00-16:30

Eldforsen, vid g:a cafeét 17:0
0-17:30
Vansbro vid Kroons Torg 17:4
5–18:15
Dala-Järna vid
återvinningsstationen
18:30–19:00

Småelektronik: Upp till storleken av en mikrovågsugn.

Rullis körde i Rättvik vecka 19,
Leksand
vecka 20 och kör i Gagnef och
Vansbro
under vecka 21.

Batterier och glödlampor: Även lågenergilampor och lysrör.

www.dalavattenavfall.se

Smått deponiavfall: Köksporslin, dricksglas och liknande.
Ej förpackningar och tidningar. Det avfall du vill bli av med kan
endast lämnas när Rullis är på plats.

Mån: Potatisbullar med bacon.
Lunchkorv med potatismos.
Tis: Kålpudding, sås & potatis.
Strömmingslåda med kaviar.
Ons: Kyckling med currysås & ris.
Gräddstuvad pytt i panna
med ägg & rödbetor.

Tor: Skomakarelåda med
potatismos.
Rödspätta med dansk
remouladsås.
Fre: Fläskfilé med pepparsås &
klyftpotatis/pommes.
Pasta med salami &
pestosås.

0281-109 55

Mån: Hemlagad schnitzel med
persiljesmör, stekt potatis.
Vegetarisk lasagne.
Tis: Stekt biff med lök.
Torsk, kokt potatis &
äggsås.
Ons: Biff á la lindström.
Pasta köttfärssås.

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

80:- inkl. sallad,
bröd, dryck och kaffe

I samarbete med

Lunchbuffé dagligen!

020-200 210 | www.dalavattenavfall.se

”ät rätt-välj rätt”
Valet är ditt!

mån-fre kl 11-14
lör-sön kl 12-15
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BAKLUCKELOPPIS
BAKLUCKELOPPIS
vid Tulavippan med start lördag 21/5 kl. 10-15
vid Tulavippan med start lördag 21/5 kl. 10-15
Östtjärna, f.d. Folkets hus, Djurås
Östtjärna, f.d. Folkets hus, Djurås

För anmälan och mer information - ring 070-419 32 17
För anmälan och mer information - ring 070-419 32 17
Bakluckeloppis alla lördagar under sommaren

Välkomna!
Välkomna!

Vi finns även på Facebook: TULAVIPPAN I GAGNEF!
Vi finns även på Facebook: TULAVIPPAN I GAGNEF!

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

028

1-10

363

Tor: Raggmunk med fläsk &
lingon.
Grekisk moussaka med
tzatziki.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Stekt strömming, dillsmör,
lingon & potatismos.
Mån: Fiskgratäng med pot.mos.
Pasta & kycklinggratäng.
Tis: Gratinerad blomkål, bacon,
potatis.
Pasta med kycklingsås.
Ons: Schnitzel med skysås,
kryddsmör, potatis.
Pocherad sejfilé, vitvinsås.

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

Tel 0281-20698

S OSS!

FISKETUREN BÖRJAR HO

Metspön-Spinn-Haspelset. fr. 199:Flugfiskeset komplett 1099:Spinnare-Drag-Wobbler, stor sortering
Linor, Tafsar, Tillbehör

Mjärdar-Fiskenät
Rökspån-Fiskerökar mm

CYKEL & SPORT Vansbro

CYKLAR

från

Marvil-MonarkCrescent-Giant
Flera med X-tra priser
Reservdelar, tillbehör
Serviceverkstad

Äppelbovägen 2 Tfn 0281 10167

Vår käre Pappa

Min älskade Far

Vår älskade

Ensio Pentti
Kallio

Leif Palmqvist

Gertrud Haggren

* 31 december 1949
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Vansbro den 2 maj 2016

* 13 augusti 1924
har idag stilla insomnat
Uppsälje den 9 maj 2016

* 22 november 1938
har slutat sin stund på jorden
Dala-Järna den 3 maj 2016

STALLET
LOK
VANSBRO

Björn
Åsa
Barnbarn
Släkt och vänner

rudelutta

www.eljasmotor.se

Kusiner
Övrig släkt och vänner

Hur skönt att somna
när dagen är slut
hur skönt att vila
från lidandet ut

Hyundai I20 1,2 Premium Plus 6500 mil Gråmet
Hyundai I30 1,6 Crdi Kombi -10 12200 mil Svart Fi
na B
Hyundai I30 1,6 Crdi 5D -13 2900 mil Röd
egbil
ar
Hyundai I30 1,6 Crdi 5D -13 4800 mil Blåmet
i Bjö
r
bo!
Hyundai I30 1,6 Crdi 5D -03 14450 mil Vit
Hyundai I40 Kombi 1,7 Crdi -12 9300 mil Gråmet
Subaru Impreza 2,0 GT -00 Blåmet 23500 mil
Citroen C Kombi V6 Aut -04 17500 mil Silver
Citroen C5 Kombi 2,0 16V -06 20100 Mil Silver
Citroen C4 1,6 Hdi -06 21000 mil Silver
Peugeot 407 2,0 -04 22950 mil Gråmet
Ford Mondeo Kombi -04 22800 mil Gråmet
Volvo S60 2,3 Aut -00 25400 mil Blåmet
VW Passat 2,3 V5 Sedan -01 25000 mil Svart
Hyundai I30 1,6 Crdi Aut -15 Vit 850 mil (Demo)

Michael
Maria och Roger

Avskedstagande äger rum i
kretsen av de närmaste. Stöd
gärna Ulla-Carin Lindqvist
stiftelse för ALS-forskning
tel. 08-6600585 eller
Föreningen Ja Järna
bg 5966-2981.

För omsorg stor
och all Din strävan
För varma tankar
Du oss i livet skänkt
För alla ljusa, vackra minnen
Hav tack långt bortom
livets gränser
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vansbro kyrka
fredagen den 27 maj
i kretsen av de närmaste.

Utrota
barncancer.
Din gåva gör skillnad.

ERIK
Anna-Lisa och Mats
Hans
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner

Vi ödmjukt böjer vårt huvud
För allt utav livet vi fått
När aftonen slutligen nalkas
Vi minns de lyckliga
stunderna blott
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Järna kyrka fredagen
den 3 juni kl. 13.00. Efter akten
inbjudes till en minnesstund i
Församlingshemmet. Svar om
deltagande till Begr.byrån
Brandser tel. 0281-14036
senast måndagen den 30 maj.
Tänk gärna på Uppsälje
framtids minnesfond
tel. 0281-14025.

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

Ingemar Morén
vid hans bortgång.
Ett särskilt tack till
Vansbro Hembygdsförening.
Stefan och Joakim
med familjer

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

Erik Wanfors
vid hans bortgång.
BRITA
Olle och Lars med familjer

Björbo 0241-23520
BCF_plugg_115x297.indd 3
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Priserna gäller 18/5-22/5 med reservation för tryckfel och slutförsäljning

Vansbro

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

Hej jag heter Emil Ruteby och jobbar på ICA Supermarket i Vansbro.
Jag har nyligen blivit avdelningschef för Frys, Mejeri, Salladsbar och mjukt böd.
Innan det hade jag övergripande ansvar för Kolonialavdelningen, den avdelningen
som Pernilla har nu.
Jag har förutom det även övergripande ansvar för att
egenkontrollsprogrammet utförs som det ska, vars syfte är att se till så att det vi
säljer i butiken är säkert och håller en hög kvalité. Du kanske har sett några av oss
gå runt med en liten apparat i handen och mäta temperaturer i kylar och frysar?
Det gör vi flera gånger i veckan och det är en del av arbetet med
egenkontrollsprogrammet.
När jag inte jobbar är jag allt som oftast hemma med mina hundar i Nordanåker,
där jag köpte ett hus hösten 2014. Det bästa med huset är givetvis garaget, även
fast det är mycket kvar på önskelistan innan jag är nöjd !
Är född och uppvuxen i Vansbro, men har även bott 8 år i Motala under min
uppväxt, sedan flyttade jag tillbaka till Vansbro där jag gick sista året på
gymnasiet, för att sedan börja jobba på ICA och det har jag tänkt fortsätta med.
Ha det bra, vi ses i butiken !

Grekisk salladsost
Zeta 150g
Jfr pris 66:67/kg

Helgskinka
ICA Selection

Tillfälligt Parti!!

