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POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSER

ANNONSBLAD FÖR: ÄPPELBO-VANSBRO-JÄRNA-NÅS-BJÖRBO MED OMNEJD, Utlämningsställe i Fredriksberg
ÅRG. 63 NUMMER 38 Vecka 39			
ONSDAG 28 SEPTEMBER 2016

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Kom in och fira kanelbullens dag med oss den 4 oktober! Marie kommer att stå och grädda bullar
mellan 12-16. 5:-/st (Gäller endast tisdag den 4 oktober)

Rimmad fläsklägg
Moab
Sverige
Färsk

Kexchoklad
Cloetta
60g

19.95kr
/kg

Fiskgratäng
Västkustfilé
Fryst
Skagen/dill
350g

Hel vitkål/
morötter/gul lök
Sverige

5kr
/st

Klass 1

PRISBOMB!
Kaffe
Garant

10kr
/st

1kr
/kg

Malet
450-500g
Max 2 köp/hushåll

2 för
39kr

5:-

Färsk pasta

/st

Garant, 200-250g, fettuccine/
lasagne/papardelle/tagliolini

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

Extra öppet
med höstliga erbjudanden
under TRÄFFA VANSBRO helgen

Fredag 30/9 9:30-19
Lördag 1/10 9:30-15

Välkomna
Vansbros
butiker
till

Vansbro Köpmannaförening

Frälsningsarmén

Västerdalarnas Friförsamling

Sön 2/10 11.00 Gemensam gudstjänst på 		
		frälsningsarmén, Arméfika.
Ons 5/10 13.00 Musiklekis.
14.00-17.00 After school 		
mellis, häng, läxläsning,
		
TV-spel, pyssel, skoj & bus!
		
Åk ca 4-9.
17.00 Familjemiddag för hela familjen.

Lörd 1/10 19.00
Sönd 2/10 11.00
			
Tisd 4/10 18.00
			

Alla Varmt
Välkomna!

On 28/9
Fr 30/9
Sö 2/10
Må 3/10
Ti 4/10

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Taborförsamlingen

Kapellgatan 5 Vansbro
Lö 1/10 18.00 Musikcafé.
Sö 2/10 11.00 Gemensam gudstjänst FA.
Ti 4/10 18.00 Gemensam Bön
		Källartorpskyrkan.
Välkomna!

Tonår/Träffpunkt: Innebandy.
Gemensam gudstjänst i
Frälsningsarmén.
Gemensam bön i Källartorpskyrkan.

Medlemsfest!
För medlemmar i musikföreningen

Musik I Skålbyn

Fredag 8 oktober kl. 21-01
Sommarens sista evenemang!

Alla varmt välkomna till Myrbackakyrkan!

Källartorpskyrkan

17.00 Änglabus.
09.30 Musikul.
11.00 Gemensam gudstjänst i FA.
09.00 Bön.
18.00 Symöte.

Alla Varmt
Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Välkomna!

Välkommen till en mycket sevärd
medlemskväll i Stefans lada!

Polisen informerar
Ändrade öppettider i Vansbro

ÖPPET alla helgfria MÅNDAGAR kl. 9-15
Gäller från och med 3 oktober

Tack

till alla Er som hedrat
minnet av vår kära

Vårt varma

Tack

Signild Steffansson

till Er alla som hedrat
minnet av vår käre

Einar Vestbergs
vid hans bortgång,
för blommor och gåvor till
olika minnesfonder.

vid hennes bortgång,
för blommor, brev och gåvor
till olika minnesfonder.
Stort tack också till
Källartorpskyrkan.

Barnen med familjer

Årg 62

Bertil, Mikael,
Lena med familj

till Er alla som hedrat
minnet av vår käre

Sven Skoglund
vid hans bortgång,
för blommor, gåvor till olika
minnesfonder och brev.
Ett särskilt tack till
Hemsjukvården, avd 2
på Bäckaskog samt
chaufförerna på sjukbilen
för god vård och omsorg.
MONICA
Marie med familj
Anders

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!

Program 30 sep–2 okt
Deepwater Horizon
sverigepremiär!

Äventyr av Tim Burton
med Eva Green,
S L. Jackson
Sö 2 okt 15.45

3D:

Thriller, Mark Wahlberg
Fre 30 sep 19.30 (15 år) Fre 30 sep 17.00 (11 år)

Jag älskar dig – en siv sover vilse
skilsmässokomedi sverigepremiär!
sverigepremiär! Familjefilm av Catti

Rövarkulan´s
skatter o skräp

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Vårt varma

Medborgarhuset
Boka biljett på:
bjornbio.se

miss peregrins
hem för
besynnerliga barn
sverigepremiär!

Komedi, Björn Kjellman Edfeldt och Hanno Clyne
(Btill)
Sö 2 okt 18.30
(Btill) Sö 2 okt 14.00

Nås Missionshus

Fredag kl. 19.00 - 21.00 Höstupptakt för
CofféHouse fredagar sång - musik- fika - samtal.
Onsdagar ÖppetHus/CofféHouse fortsätter som
vanligt 13.30 - 16.00

VANSBRO BIO

Loppis
Öppet
ons 14-18 och lör 10-14
Dala-Järna centrum

Däck

till de
flesta fordon
0281-20220

Polismyndigheten

VILLATOMT

till salu vid Flygfältsvägen i Dala-Järna.
Pris: 100 000 kr eller högstbjudande.
För mer info ring 076-816 10 15

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER

Workshop i nåltovning.

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

Helgen 29-30 oktober arrangerar Äppelbo lamm
workshop med Ebba Byttner.

Vi gör i första hand tomtar och annat som hör julen till.

Anmälan och information om kursen görs till:
Anna-Maria Persson. 0730 268097 eller
mail: appelbolamm@gmail.com.

Äppelbo lamm.

Extra öppet med höstliga erbjudanden i vansbros butiker
under TRÄFFA VANSBRO helgen
Fredag 30/9 kl. 09.30 - 19.00 • Lördag 1/10 kl. 09.30 - 15.00

Dykutbildningar
Vattensportbutik

25 års

OSIS Dust IT

erfarenhet

VI FINNS I LOKSTALLET!

LOKSTALLET VANSBRO
Tel. 0281-122 77

under TRÄFFA VANSBRO helgen
Fredag 30/9 kl. 09.30 - 19.00 • Lördag 1/10 kl. 09.30 - 15.00

HÖSTYRA

HÖSTYRA

PROVA-PÅ-DYK

Extra öppet med höstliga erbjudanden i vansbros butiker

2 för 199:-(op.398kr)
1 för 139:-(op.199kr)

w-dyk.se • info@w-dyk.se

Fredag 30/9 ÖPPET kl. 9.30-19.00
Lördag 1/10 ÖPPET kl. 10.00-15.00

Kvalitet & Service

Måleriarbeten inne och ute
Privat och Företag

Vi lämnar

Vansbro – Sälen

Vansbros
största
www.forsellsmaleri.se
sortiment
av34tapeter!
tel 070–
55 666

20% rabatt
på alla varor
(gäller ord.priser,
ej termostövlar)

Vi erbjuder allt
inom yrket! avRdOraTgUtnyttja ROT avdraget

Välkommen in
till oss i Lokstallet!

Tel 10095, 10490

Tel. 070-345 56 66

XL-Köp 1 liter schampo få balsam på köpet

235:-(op. 470:-)
75:-/st på utvalda produkter

KÖP valfri 1-liters XL Schampo

Balsam på köpet (värde 299:-)

		XL-necessär-schampo-duschcreme		aftershave 149:- ord.pris 437:-

dukter

Hudvårdspro
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Massor av erbjudanden i butiken!

HemvändarWeekend med EXTRAÖPPET
Det mesta av det bästa till Sport o Fritid
Mjuk

Ride
X
M
D
k
:Reebo m-Herr 799

ex. Da
Gore-T

WCT overall

Puma senior

499:-

isbyx

a19

9:-

True North
Regnställ dam-herr

CYKEL & SPORT Vansbro

599:-

Äppelbovägen 2 Tfn 0281 10167

om handlar
s
a
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a
l
il
t
g
a
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Drop-in på frans och brynfärgning på
fredag 14-19 lördag 10-15

REA på OBH NORDICA

grytor, kastruller och ugnsformar. från

20% på armaturer

199:-

priser
assor av X-tra
m
ed
m
d
la
b
nya reklam
Se även vårat
Fredag ÖPPET till 19.00
Lördag STÄNGT

Extra öppet med höstliga erbjudanden i vansbros butiker

Stubbfräs uthyres

under TRÄFFA VANSBRO helgen
Fredag 30/9 kl. 09.30 - 19.00 • Lördag 1/10 kl. 09.30 - 15.00

Trött på att klippa runt
stubbar på gården?
Fräs bort dem och lägg i
matjord efteråt!
Snabbt och enkelt!
Ring för info
070-538 76 10

Välkomna!

Styrelsen

Årsmöte

!

mna

Nås Hemslöjdsförening
i Nickusboden
tisdag 11 okt. kl. 18.30
Välkommen!

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

Försäljningspremiär
med provsmakning av
årets lingonglögg!

MUGGAR
Sagaform
RUSTIKLJUS, 6-pack

Vintermössa

49:-

49:-

Barn ....................

Lamskärmar

..............................

49:-

Alla JEANS
104–152 cl

49:-/st

2 för 350:-

ÖPPET: Mån-fre 10-18 • Lör 10-14 • Tel. 0281-59 50 60 • Äppelbovägen 9, VANSBRO

Viktor 070-248 06 38

Logen Framtidshopp

Föreningen Ingemarsspelen
årsmöte
Tisdag 18/10 -2016 kl. 19.00
Bygdegården Nås
Välkomna					

20% på alla herrkläder
15% på alla smycken från Edblad
Utvalda Lee jeans Nu! 399:o
Välk

Önskas hyra: Hus i Dala-Järna
med omnejd.

Fredag 30 sept. kl. 18.00 Start junisfilm.
Torsdag 6 okt. kl. 14.00 Start gemenskapsträffar.

på

Mer erbjudanden i butiken

Säljes: Varmvattenberedare,
Nibe, 100L. 070-538 76 10

Hulåns Ordenshus

Järnvägsgatan 56, Vansbro
måndag onsdag fredag 12-18
0281-70 90 15, 070-538 74
27

HÖSTYRA

VECKANS RADANNONSER

Höstens begivenheter som orientering och älgjakt
gör att vi förlänger öppethållandet t.o.m sön 9 okt

Så helgen 30/9-2/10 & 7-9/10 är det öppet som vanligt
Varmt Välkomna! Tel. 0281-310 40 - lindesnasherrgard.se

ALTERNATIVET FÖR KOMMUNENS BÄSTA
Nu kan du göra dina inlägg och kommentarer
helt anonymt på: kommunpartiet.nu

Fredag 30 sept

Öppen scen

ANS ERBJUDANDE
VECK

NYH
Cirkelsåg på 1050W med en klingdiameter
ET!
på 165mm. Gummerat Handtag.
HS6601
Kompakt och ergonomisk design.
Elektronisk motorbroms för säker användning.
Sågdjup vid 90˚ på 54,5 mm.
Sågdjup vid 45˚ på 37,5 mm.

SPELNING
På:

Makita

Wagner

Tristan och Isolde
Lördag 8 okt kl. 18.00
OBS! tiden
Bilj 250 kr vid kassan
Ungdomspris 190 kr

Öppet Vardagar 7.30-17.00

1295:-

KulturVansbro
www.vansbroteater.se

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

Lördag 1 oktober
21.00 - 01.00

TE RÖJ & PLÅT AB
Altaner • Problemträd
Tak mm • Gratis offerter

/ST

076-277 41 15, teroj.se
ntinova
17,19,21 Fälgnyckel telesko
,23mm
hylsor. De p 355-530mm
extra kra
ink
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lätt att an vid hårt sittande 530 mm långa l.
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fäl
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h rengö lt/mutter. Tillver gnyckeln ger
ra.
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lstål,

TELESK
O
FÄLGN PISK
YCKEL

Välkomna!

Ord. pr
is 110:
Co

Art 6277
-5

00-100

89:-

Den 10 december 2016
Saariaho L`Amour de loin

Teleskopisk fälgnyckel

DANS

Skräp skadar, skräp kostar pengar och skräp skapar otrygghet.
Helt i onödan. Hjälp oss i kampen mot nedskräpningen genom
att lämna ett bidrag på vårt 90-konto, PlusGiro 90 02 81-7
Mer om oss och vårt arbete hittar du på www.hsr.se

Ordenshuset Nås
Sönd 30/10 kl. 16-19.30
Musik: Erik Lihms duo

Inträde 100:18 år. leg. kontroll

TILL SALU
© Michel Gunther / WWF-Canon

89:-

Hjälp oss att hålla Sverige rent

Ord.pris 110:-

Öppettider:
Vard 08.00 - 17.30
Lörd 10.00 - 13.00

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

Orvar Bergvall

Norra Allégatan 34 Vansbro

Tel. 0281-595600
www.orvarbergvall.se

Tisdagar Onsdagar Torsdagar
Försäkringskassans referenspris

Rädda pandan
Bli Pandafadder på wwf.se/pandafadder

WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

TANDLÄKARE

Nyinkommet!
Skansbacken, Nås
Obebebyggd tomt, äng/skog
Tomten på 6020 m2 med virkesförråd på ca
145 – 200 m3sk .
Skog ca 5000 m2, hage ca 1000 m2.
Anbud kan lämnas in till Dala-Järna Fastighetskonsulter AB
Skålö 130 78051 Dala-Järna,
senast 31/10- 2016
Anbudshanlingar, kartor, skogsvärdering kan
beställas på telefon eller mail, fri prövningsrätt av anbuden.
info@dalafastigheter.com 070 6545462
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

TRÄFFA VANSBRO

TRÄFFA VANSBRO
Välkommen hem!
Kyrkan står kvar

Lördag 1/10
TEMAFEST ”Ursäkta, har jag kommit fel?”

GETFARMEN

Spelar mellan 21.00 - 01.00 Entrè 100:Tacobuffè serveras 19.00 - 20.30 150;- inkl.entrè
Ring och boka 0281 221 05
Åldersgräns 18 år leg. kontroll
Barbros buss går från parkeringen mot Vansbro ca. 01.30

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

TRÄFFA OSS I DALA-JÄRNA

Alla är varmt välkomna
mer info. www.appelbovardshus.se

mode – kvalité – service

KojKarigården och Hagens Gårdsbutik Äppelbo
Öppet lördag den 1/10 kl.11-15

En VÄLSORTERAD KLÄDBUTIK
för tjej/kille, dam/herr
Allt från underkläder till ytterkläder.

Handsydda och stickade produkter av fårskinn och ullgarn,
bl.a mössor, vantar, strumpor mm

soyaconcept • fransa • imitz • ze-ze • signatur • trofé • park lane • parami • tasty • triumph
sloggi • topeco • avet • vouge • resteröds • blend • mel richman • tuxer • erla of sweden

Välkomna!

29 sept–1 okt
E
D
N
A
D
U
J
B
R
E
HELG
or

yx

jeans/b
20 % rabatt på alla
Myrbacka • Dala-Järna tel 0281-200 07

Välkommen!

1

oktober

1

oktober

.
.
o
b
l
e
p
p
Ä
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För
Koj Karigården och
Hagens Gårdsbutik Äppelbo
Fårskinn, hantverk
i skinn och ull.
Ring för Öppettider
070-6552608 Ingrid
073-0332183 Barbro

hagenshantverk.webs.com

.
.
.
.
.
i
v
s
n
fin

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

Vi är ombud för:

Äppelbo

Vill eran verksamhet synas här?
Denna annons 1 gång/månad kostar bara

240kr

Kontakta Vansbrobladet för mer info!

Patrik Theander Bygg o Inredning

♥ Massagebehandlingar
♥ Avslappningsmassage
♥ Laser: Inflammationer,
munherpes, akne
♥ Rehabtejpning-Kinesiologtejpning
♥ Lotorpsmetoden:Astmalika

M. Berglunds Skogsentreprenad
Äppelbo

Tfn. 070-6823769

symtom, KOL m.m

MATTSSON´s
Tel 0281-71784
Äppelbo

Tak & fasad
– allt inom målning –

ad

www.vansbrosparkfabrik.se

ng –

Allt inom golv
och vägg,
kakel och klinkers

Tfn 22105 Hjärtligt Välkomna!
www.appelbovardshus.se

Öppet

månd och torsdag
17.30-19.00

Tfn. 070 6790609

Äppelbo

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

Tfn 070-6500976

Äppelbo

Tak & fasad

Äppelbo

– allt inom målning –

Tak & fasad
– allt inom målning –

Äppelbo

Tak & fasad

Äppelbo

– allt inom målning –

Tak & fasad

Äppelbo

Äppelbo

– allt inom målning –

Tak & fasad

Tak & fasad

Äppelbo

– allt inom målning –

– 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!

Röst Retorik
Presentation
Tfn. 070-562 70 88

Friggebod•Lägenheter•Hus
Husvagns och tältplatser
- 10 mil till Sälen -

agnetastolpe.se
Välkomna på våra provsmakningskvällar.
www.appelbobryggeri.se

•Gräsklippning
•Häckklippning
•Plattläggning

•Beskärning av prydnadsträd och fruktträd mm.

Per-Arne Hallqvist 073-9311214

Äppelbo

Äppelbo

Tak & fasad
– allt inom målning –

Tak & fasad
– allt inom målning –

Äppelbo

Tak & fasad
– allt inom målning –

85

463
Tfn. 0709-1

Äppelbo

Info om sortiment, kurser för enskilda
och grupper, samt öppettider
Ring 070-2855672

Sportsidan

Provkör NYA Ford

Transit
Connect

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

DJIK

Välkomna!

Torsdag 29 september

13.30 Solgärdet Andakt, Karin Pers
14.00 Legoland Andakt, Torbjörn Axelson
Dala-Järna 0281-211 20

VAIK
Nu startar:
konståkningens skridskoskola
vi åker på tisdagar
från kl. 16.45-17.45
från och med vecka 40!
Vansbro konståkningsklubb

Fredag 30 september

12.00 Borns bygdegård, Äppelbo Sopplunch

Lördag 1 oktober

17.00 Järna kyrka
Konsert med Sundsvalls kammarkör, Kjell Lönnå

DJIK

SKIDUPPTAKT - DALA-JÄRNA IK

Söndag 2 oktober

14.00 Söderåsen Andakt, Per Sundberg

Stängt

Fredag 30/9 &
Lördag 1/10

Musikcafé
i Tabor
Kapellgatan 5,
Vansbro

Lö 1/10 kl 18.00
Sång, musik &
mellansnack av
Sture Svensson & Kjell
Rodheim med team.
Välkomna! Servering

Onsdag 5 oktober

12.00 Vansbro församlingsgård Sopplunch
11-kaffe Torsdagar i Järna församlingshem.
”Utsikten” onsdagar kl 10.30 i
Vansbro församlingsgård.

Annonsera i Vansbrobladet?
Den här storleken på annons kostar bara

533kr!

Onsdag 5/10 kl. 18.00
vid Snöå Skidstadion

ka
Kyrkfi

För mer info, kontakta Vansbrobladet 0281-719 88

DJIK-Skidor

Dragning

Familjegudstjänster, enligt nedan,
med utdelning av Barnens bibel till
församlingens 4-åringar.
Per Sundberg, Elisabeth Westling,
Andreas Renström Barn medverkar.
Lördag 1 oktober
10.30 Vansbro kyrka
Söndag 2 oktober
11.00 Järna kyrka
16.00 Nås kyrka
Äppelbo kyrka 4:e Advent av tradition

Stödlotteri
1:a
2:a 		
3:e
4:e

Alla intresserade; aktiva, föräldrar
och övriga är välkomna. Fika !
Dala-Järna IK - skidor

September
ökat med 44 st. Huspriserna har ökat
nr 146
		
med 46%, vilket är bland de högsta i
nr 58
		
länet.
nr 109
Stina Munters informerade om kommande saker som händer under året och
nr 7

Kommunfullmäktige 19/9

Nu har vi besökt ett kommunfullmäktigessammanträde för första gången. Det
började med en hel del information från
först VDUF. En hel del positiv information
bl.a att det kanske skulle starta upp en
ridskola igen till hösten och i Malung en
gastroakademi där stjärnkockar ska utbildas. Det som var mindre bra är att 25%
av eleverna i gymnasieskolan går ut utan
ett godkänt betyg. Ett annat problem är
bostadsbristen i Vansbro.
Oskar Lundgren informerade att attityden till företagande blivit mer positiv.
30% av ungdomarna försvinner från
glesbygdskommunerna, Vansbros ungdomar är bäst i Dalarna på att vilja stanna
i kommunen, finns gott om arbete här.
Arbetslösheten i Vansbro kommun är just
nu 3,9%, bland svenskfödda kvinnor är
den 1,9%. Kommer att bli problem när
det går 25% fler i pension än de som går
ut skolan. Under 2015 blev vi 25 fler, och
hitills under 2016 har kommuninvånarna

sedan tog Katarina Willman över med
budgetinformation. Vad jag förstod finns
inte speciellt mycket pengar kvar till
kommande års investeringar. Sedan blev
det kaffe o bulle och vi tvingades hem för
tryckning av veckans blad. Den viktigaste anledningen till att vi gjorde ett besök
var att Ruth Gudmunds fick mottaga pris
(LingMedaljen) för 52 års ledarskap inom
gymnastiken i Dala-Järna och Hulån.

Grattis Mamma o Farmor

Text o Bild NG o FG

Välkommen till

ÄLDREMÄSSAN 2016!
ÄLDREMÄSSA

Årets
arrangeras torsdagen den 6 oktober
klockan 13.00–17.00 i Grottan,
Pelarsalen och Teatern, Medborgarhuset, Vansbro. Mässan är en del
i Socialstyrelsens riksomfattande
kampanj BALANSERA MERA med
syfte att förhindra fallolyckor i
vardagen. Årets tema är mat, motion
och mediciner.

Hela
mässan är
gratis för
samtliga
besökare!

Matkonsulenten Cecilia Sassa Corin
från Hushållningssällskapet föreläser
på temat ”Matglädje och aptit − bra
mat för seniorer” klockan 15.30–16.30
i Teatern. Cecilia svarar också på
besökarnas frågor om mat, bjuder
på smakprover och introducerar appen
Matglad.

Utställare är kommunens egna verksamheter med inriktning äldres välbefinnande:
– Anhörigstödet berättar om sociala insatser, mötesplatser, anhöriggrupper och övrigt stöd.
– Rehab visar hjälpmedel i matsituationer.
– Testa din balans! Prova-på-träning i Grottan.
– Kostenheten presenterar matlådans väg från råvara till beställare, samt bjuder på smakprov.
– Biståndshandläggare finns på plats för att svara på frågor om olika stödinsatser till äldre.
– Folkhälsosamordnaren presenterar de svenska folkhälsomålen.
– Vård och omsorg informerar om läkemedel och äldre.
– Vansbro Simhall och Gym informerar om olika träningspass för seniorer, visar träningsredskap
och erbjuder en rundvandring på gymmet klockan 14.45.
– Tipspromenad pågår under hela eftermiddagen. Start i entrén, mål i Pelarsalen.
– Väntjänst finns på plats under eftermiddagen som värdar och värdinnor.

Välkommen önskar Vansbro kommun
i samarbete med Landstinget Dalarna!

Vi söker

Familjehem i
norra Dalarna
till barn och ungdomar

Är du intresserad kontakta Tuss: 0250-10508
eller maila till info@kckom.se
Besöksadress: Vasalidsvägen 16, 79232 Mora

KC.®

KC Familjehemsvård, www.kckom.se

T UTFÖRSÄLJNING
O KLÄDER
PRYLAR
T
A
LVANSBRO KULTURHUS/FOLKETS HUS
1000-tals mode- och
fritidsplagg

BORTVRÄKES!
Pris ex:

WCT-byxa 90:-

10.000-tals prylar t.ex
hushållsartiklar,
verktyg, kontor,
hygien, leksaker mm

ALLT 10:-/st

Fredag 30 sept. kl.10-18
Lördag 1 okt. kl.10-15

Tfn info: SDS Import, Stefan 0703 416747

Restauranger
i Vansbro kommun

RUTSBROFONDEN

På grund av många oklara och diffusa ansökningar kan vi
inte göra en rättvis och korrekt bedömning av fördelningen
av pengarna.
Därför utlyser vi en ny ansökningsperiod, där vi ber er att
noga läsa igenom de kriterier vi har ställt upp.

OBS !

Gör ni inte detta finns risken att föreningen blir utan bidrag

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,
som är folkbokförda i Vansbro kommun.

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

Restaurang DIDO

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
Tor: Stekt fläsk med löksås, pot.
Rotfruktsoppa.
Pannkaka, sylt & grädde.
Fre: Kycklingklubba, currysås
och ris.
Kaviarströmming, potatis.
Mån: Isterband & stuvad potatis.
Ost & skinkpaj, dressing.
Tis: Rödspätta, vitvinsås och
potatis.
Senapsbiffar med gräddsås &
potatis.
Ons: Chili con carne med ris.
Pytt i panna, ägg & rödbetor
Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

0281-109 55
Tor: Raggmunk med fläsk &
lingon.
Lasagne.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Kycklinggratäng.
Mån: Fiskgratäng, potatis, citron.
Pannbiff.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Pasta med kycklingsås med
gorgonzola.
Ons: Nötstek, gräddsås, gelé.
Panerad fisk,

Husmanskost - Buffé

BROGRILLEN

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 i föreningen år 2015, mellan 7 och 18 år
(skall styrkas via ett medlemsregister)

Sågvägen 1 Tfn 0281-71354
Sommaröppet varje dag 11-22

mån-fre kl 11-14
lör-sön kl 12-15

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

028

1-10

363

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

Tel 0281-20698

Spinn ôto

StickCafé

Ansökan skickas till:

Rutsbrofonden, c/o Svenska Kyrkan
Strandvägen 1, 780 51 DALA-JÄRNA
För information ring kyrkoherde Robert van Aarem, tel 070-2072519

Mån: Schnitzel, stekt potatis &
persiljesmör.
Oxjärpar med gräddsås &
potatis.
Tis: Friterad torsk med
remouladsås & kokt potatis.
Bacon med ägg & stekt pot.
Ons:Fläsknoisette med
pepparsås.
Pannbiff med skysås,
kokt potatis.
85:- inkl. sallad,
bröd, dryck och kaffe

GRILLKÖK & PIZZERIA

Styrelsen inbjuder därför till att föreningar som uppfyller
ovanstående krav att inkomma med en ansökan
senast den 15 november 2016.

Tor: pasta med soltorkad tomat,
pinjenötter och
parmaskinka.
Raggmunk, stekt fläsk &
lingon.
Fre: Hemmagjord hamburgare
med bacon, BBQ-sås,
coleslaw & klyftpotatis.

40:- inkl fika

Dala-Järna, tfn 0281-21188

TEMA
5/10 kl.19-21 Börja: Olika uppläggningar m.m
10/11 kl.19-21 Avslut: Göra klart på olika sätt
1/12 kl.19-21 Julpyssel: och småarbeten

Välkomna!

Vår käre

I år firar vi 25-årsjubileum som Sveriges ledande leverantör av premium-knäckebröd.
Samtidigt som vi hyllar historien bygger vi för framtiden och fortsatt framgång.
Just nu pågår en omfattande modernisering av vår produktionsanläggning
i Hulån, Dala-Järna.
Nu söker vi
MEDARBETARE till bageriet
Tjänsten innebär skiftarbete med rotation mellan olika sysslor i vår produktion.
Vi söker dig som är van att ta eget ansvar och egna initiativ.
Samtidigt är du en god kollega och arbetskamrat som trivs att jobba i team.
Relevant utbildning och erfarenhet från liknande arbete, och då främst
livsmedelsproduktion, är meriterande, men vi kommer att lägga största vikten
vid dina personliga egenskaper.
För rätt person erbjuder vi intern utbildning och stimulerande
långsiktiga utvecklingsmöjligheter.

* 30 juni 1917
har idag stilla insomnat och
lämnat oss i sorg och saknad
Skålö
den 16 september 2016
Erik och Agneta
Erica, Mikael
Margareta och John-Erik
Per-Olof och Jessica
Tobbe och Malin
Övrig släkt och vänner
Möda och arbete fyllde Ditt liv
Aldrig Du krafterna sparade
För Dig var plikten
ett säkert giv
så länge dagen varade
Vi tacka för allt vad Du givit
av kärlek och omsorg om oss
Ljust är Ditt minne
Vila i frid

Låter det spännande?
Välkommen med din ansökan till oss via e-mail: info@pyramidbrod.se

Arkeolog eller nörd?

Alla har vi olika intressen här i livet,
många är bilintresserede, vissa har olika
sporter som sitt intresse andra lägger ner
sin själ på jobbet.
Vi träffade två ”nördar” som har ett lite
udda intresse. De letar efter gamla fäbodar, främst runt Järna och Skålbyn. Måste
faktiskt säga att ju mer man hör på dem
ju mer intressant blir det. De går runt i
skogarna och letar efter gamla husgrunder, ibland finns inte ens de kvar, då får
metalldetektorn tas fram så kanske de
hittar nån gammal spik eller något.
Det som jag själv undrar över är att i t.ex
Gagnefs och Malungs kommuner finns de
flesta fäbodstugor bevarade.
Vi besökte en gammal fäbod som heter
Vålberget, där finns två stugor kvar varav
den ena snart försvinner om inte någon
gör något åt taken mm. I Vålberget tros
det ha funnits ca 13 gårdar när de var i
full gång. Allt som hittas dokumenteras
och positioner sparas i GPS,en. När de är
lite osäkra brukar de besöka någon äldre
som känner till fäboden, och som kan

Opsa Sven
Halvarsson

Jon Lind och Kurt Ihlar står framför ett av
det sista bevarade huset i Vålberget
berätta om hur det en gång har sett ut.
Problemet är att det inte finns så många
kvar som kan berätta om det gamla fäbodlivet. Jon och Kurt tycker alla som har
nåt att berätta ska ta kontakt med dem,
allt gammalt kan vara intressant, hälsar
de.
Text o Bild NG

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredagen
den 14 oktober kl. 13.00.
Alla som önskar närvara hälsas
välkomna. Efter akten inbjudes
till en minnestund i
Församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Begr.byrån Brandser
tel. 0281-140 36 senast
måndagen den 10 oktober.
Tänk gärna på
Hembygdsföreningen i Äppelbo
tel. 070-546 60 86.

Min käre Son
Min Svåger

Hans Nyhlén
* 20 maj 1957
har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad
Vansbro den 11 september 2016
Lilly
Bertil
Övrig släkt och vänner

Du gick så stilla
Din väg i livet
Så tyst och trogen
Din plikt Du gjort
Hav tack för allt
Du i kärlek givit
Ditt minne lever
Det går ej bort
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vansbro kyrka
torsdagen den 6 oktober
i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på
någon minnesfond.

Min älskade Maka
Vår kära Mor, Svärmor
Mormor och Farmor

Maj-Britt Nordin
* 8 september 1932
har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad
Dala-Järna
den 16 september 2016
PER-OLOF
Lena och Roger
Niclas, Sandra, Joakim
Mats och Ann-Sofie
Rickard, Fredrik
Broder
Övrig släkt och vänner

Du möter oss ej mer som förr
Välkomnande därhemma
Vid hemmets kära dörr
Där hörs ej mer Din stämma
Din plats är tom
vid fönstrets karm
Där du oss väntat ofta
Kring Din gestalt,
Din blick så varm
Blott minnets rosor dofta
Begravningsgudstjänsten äger
rum i kretsen av de närmaste.

Utrota barncancer.
Din gåva gör skillnad.

barncancerfonden.se
Pg 902090-0

Priserna gäller 28/9-2/10 2016

Kolsyrat Vatten
Ramlösa 33cl
Jfr pris 9:00/liter

+pant

På fredag kommer Arlabönder från kommunen hit
och bjuder på provsmakning kl 14-18
Lättdryck
Kiviks 2dl
Jfr pris 3:00/liter färdigblandat

Välkommen till ortens trevligaste matbutik

