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ONSDAG 23 NOVEMBER 2016

Välkomna till:
Skyltsöndag i Dala-Järna
27 dec kl. 14-18
Kl.17.00 kommer tomtarna och delar ut
godispåsar till barnen vid Mor Erikes torg
Möt julen i Dala-Järna! Massor av erbjudanden i butikerna!

SKATTJAKTEN 2016
Kom nu ihåg att läsa nästkommande Vansbroblad/JärnaNytt
Nästa vecka startar den stora skattjakten.
Kistan är fylld till ett värde av minst 5000:Det enda ni behöver göra är att besöka de platser/företag
som visas varje dag fram till jul. Minst 12 st djur vill vi på
redaktionen att ni redovisar för att deltaga.
Lycka till!

Julskyltning i Vansbro

Lördag 26 november. Butikerna har extraöppet kl.10-18

15.00 Marschallerna tändes
Godispåsarna sponsras
av Coop Konsum och
16.40 Tomtarnas fackeltåg genom centrum
Ica Supermarket
(Allégatan-Järnvägsgatan)
17.00 Tomtarna delar ut godispåsar till alla barnen
Varmt välkomna! önskar
Ponnyridning, Vansbro ryttarsällskap
Vansbro köpmannaförening

Frälsningsarmén

Lör 26/11		
Alphadag i Borlänge.
Sön 27/11 10.30 Gemensam gudstjänst i Tabor.
18.00 Adventskonsert på FA i
		
Borlänge till förmån för
		Julgryteinsamlingen.
Ons 30/11 13.00 Musiklekis.
14-17 After school!
17.00 Familjemiddag.
17.00 Alphakurs med middag!
		
Grundkurs i Kristen tro.

Alla Varmt
Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Taborförsamlingen

Källartorpskyrkan

On 23/11 17.00 Änglabus.
		
19.00 Sångövning.
To 24/11 10.30 Sångstund på Söderåsens
				 äldreboende.
Fr 25/11 09.30 Musikul.
Lö 26/11 17.00 Öppen kyrka. Julpyssel,
				
servering mm.
Sö 27/11 11.00 Gemensam adventgudstjänst i
				 Tabor.
Må 28/11 09.00 Bön.
Ti 29/11 18.00 Gemensam bön i
				 Källartorpskyrkan.
Ett varmt tack till alla som bidrog till ett
bra resultat vid vår syföreningsförsäljning.
Alla vinster på lotterierna är utlämnade.

Kapellgatan 5 Vansbro
Sö 27/11 10.30 Adventskaffe före
		Gemensam gudstjänst med Alla Varmt
Välkomna!
		nattvard.
		
Predikan Levi Palmén, sång
		
Anders och André.
Ti 29/11 18.00 Gemensam bön,
		Källartorpskyrkan.
Välkomna!

Julmarknad
den 26 november kl.14.00 vid loftboden
Försäljning av julkransar.
Kaffe och lotterier.

Medborgarhuset
Boka biljett på:
bjornbio.se

Äventyr/Fantasy
Lö 26 nov 15.45

a charkprodu
Nöt- Fläsk- Övrig
al
nders med person
Välkommen! hälsarA

Charken
öppen

Torsd-fredag

12-18

Handla för 400:-

Utrota
barncancer.
Din gåva gör skillnad.

Tfn 070 6909422 Tfn 0281 20408

Flygfältsvägen 22
780 51 Dala-Järna

onsd. kl. 13.30 - 16.00 och fred. kl. 19.00 - 21.00
Öppet Hus/CofféHouse för alla.

– Juligheter
SverigePremiär!

Familjefilm
Lö 26 nov 14.00
(11 år) Sö 27 nov 15.00

24-25 nov

0281-20220

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Bilreparationer, däck
Vansbrobladet AB
och fordonsdiagnostik
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Nominera en ungdom som visar framfötterna inom
kultur, idrott eller entreprenörskap
Sista nomineringsdag 6:e december
www.vansbronext.se/talanger

/Bosse 070-6625245

Fotoutställning

Fotoutställning
Biblioteket
Dala-Järna
Biblioteket
Söndag
27 decDala-Järna
kl. 14-19

JärnaJärna
fotoklubb
fotoklubb

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

BCF_plugg_115x297.indd 3

webb: www.vansbrobladet.se

Om korrektur önskas lämnas manuskripten senast fredag kl. 12.00!

2013-04-26 10:33

TACK för uppvaktningen på min 50-års dag.
I Bomled och på Teneriffa
Ett särskilt tack till Pernilla
Käs

Fotoklubb
den 15 no
Vansbrob
Annons i

Hej!
Önskar annons i bladet vecka 47
Faktura till jarnafotoklubb@telia.com

Söndag 27 dec kl. 14-19

Årg 62

(Btill)

Stängt

Ni deltar i utlottningen av en färsk julskinka(4 kg)
OBS! Gäller 24 och 25 nov

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Dramakomedi, H Dorsin
On 23 nov 19.00 (Btill)

morran & Tobias
Program 23–27 nov – Som en skänk från
ovan Komedi, J Rheborg
Allied Actiondrama
SverigePremiär! To 24 nov 19.00

Fantastiska
vidunder och var
man hittar dem

Välkomna!

! med
Disken VÄLFYLLD kter

Flykten till
framtiden

Sö 27 nov 17.00 (11 år)
Fre 25 nov 19.30
Lö 26 nov 18.30 (15 år) Pettson & Findus

Nås Missionshus
Välkomna!

VANSBRO BIO

PRO VANSBRO

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Sy och gåvoauktion
Pelarsalen, onsdag 30 nov. kl.19.00
Sy, väv och stickalster, träslöjd
Gåvor mottages tacksamt
Auktionist Mats Gyllenvåg
Välkomna!

Dala-Järna 0281-211 20

Kom
ihåg!

AUKTION
Rågsvedens bystuga
Torsdag 24/11 kl. 19.00

Välkomnar till Julsalong
Öppettider: lördag 26/11 kl.14-17,

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

076-277 41 15, teroj.se

PRO Dala-Järna-Nås serverar
julbord, med underhållning.

Måndagen den 5 december i
Församlingshemmet Dala-Järna kl.14.00.
Det kostar 150:-,
nattvakter på Vansbrosimningen, gratis.
Anmälan till Inga-Karin 070-3383766,
senast den 27 nov.

♪ Allt inom bilvård
♪ Stenskottslagning
♪ Matt o Möbeltvätt

Tel. 070-6560396

i Lokstallet, Vansbro

PRO DALA-JÄRNA – NÅS

ALMS
M
E
N
R
O
T
OND
BILREK

UTHYRES

Lägenhet 4 rum o kök
Centralt läge i Dala-Järna

Ring 070-211 02 30
söndag 27/11 kl.11-14,
Håkan
onsdag 30/11 och torsdag 1/12 kl.15-18,
lördag 3/12 och söndag 4/12 kl.11-14
med finnisage och mingel på söndagen.
OBS! Glöm inte inlämningen
på torsdag
EKOLOGISKT FJÄLLKOKÖTT
JULSKYLTNINGSÖPPET
24/11 kl.17-19 om du vill ställa ut.
november
14.00-17.00 styckat och klart 20‐30 kg
1-3 alster får lämnas.26
Ingång
vid turistbyrån.

CeGe Bygg & Mark

Uppfödda på endast bete/ensilage
även begr mängd lammkött

Här är det enkelt att leva!
Kungörelse

Tomas & Bibis Jordbruk
070‐69 96 69 4
www.brudskogen.se

Underrättelse/Bygglovsansöka

Vansbro kommun är i slutskedet av öppnandet av ett

4 lit konc spolarvätska

NU!
99:-

/st

Öppettider:
Vard 08.00 - 17.30
Lörd 10.00 - 13.00

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

TANDLÄKARE
Orvar Bergvall

Norra Allégatan 34 Vansbro

Tel. 0281-595600
www.orvarbergvall.se

Tisdagar Onsdagar Torsdagar
Försäkringskassans referenspris

Här är det enkelt att leva!
Kungörelse

Nyuppdaterad
utställning
avsportutrustning.
Sportotek,
där ungdomar
kan låna
Vi behöver nubadrumsinredning.
din hjälp med
att samla
följande om
utrustning:
Aktelo
AB inansöker
bygglov förLuftvärmepumpar!
uppsättning av telemaster i sa
•
Skridskor,
hjälmar,
klubbor
Utförsäljning av utställningsmöbler
Utställning
med
ca.
1500st
Toshiba
RAS10
inkl.
install SEK 11 985
med utbyggnad av mobiltelefonsystem
(3G).
•
Skidor, pjäxor, stavar
Max 4,8kw, Scop 4,3, effektiv till -15
plattor
att titta
påinstall SEK 14 985
Masterna är dimensionerade för
att
klara
sametablering
med fler
•
Innebandyklubbor
Mitsubishi
FH25inkl.
Max
6,3kw,
Scop
4,9,
effektiv till -25
•
Inomhusskor
teleoperatörer.
Cert.install/aukt. återf. / 5 års garanti
•
Fotbollsskor

50% rabatt
Underrättelse/Bygglovsansökan

Välkomna till en dialog med
kommunledningen om
www.esvelt.se / 0733-251567
•
Annan
övrig utrustning
som kan passa
Vansbros
		 ”berörda”
Aktelo AB ansöker om bygglov för uppsättning
av telemaster
i samband
Med
hänsyn
till att
kretsen
Välkomna
till
Lokstallet
Vansbro!
070-678
73 87är svår att exakt definiera s
Sportotek
aktuella frågor!
med utbyggnadoch
av på
mobiltelefonsystem
(3G).
cagabyggochmark@gmail.com
underrättelse
(enl. bestämmelserna i 8 kap. 22 § Plan- och byggl
Det är dags för höstens kommundelsträffar,
agendan
du något att bidra
med?
Kontakta
integrationsenheten
finns frågor som fiberutbyggnaden
kommunen,
samt
”HJÄRT-LUNGARE”!!
Masternai är
dimensionerade
för att klaraHar
sametablering
med
flera
genom
annonsering.
på telefon 0281-752 72 eller 750 16.
krisberedskap.
Glöm inte att anmäla er
teleoperatörer.
Tack för att du hjälper till att ge Vansbro kommuns barn och
Masterna
skall
placeras
på
följande
platser:i
till adventsträffen
unga chans att prova olika fritidsaktiviteter!
Nedanstående tider och platser gäller:
Med hänsyn till att kretsen ”berörda” är svår att exakt definiera
sker
Yttermalungs
Skålö
42:3, ca 370 m öster om sjön
Rälgen bygdegård
28 november klockan 19.00:
Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se
den 5/12 kl.14.00 (75:-)
underrättelse (enl. bestämmelserna i 8 kap. 22 § Plan- och bygglagen)
Vansbro, Pelarsalen, Medborgarhuset
Sälen 1:1, mellan Opsaheden och Torrtjärn
1 december klockan 19.00:
0281-225 76
genom annonsering.
Järna-Storbyn 48:1, ca 1 km västerElisabeth
om Vansbro
Äppelbo, bygdegården.
6 december klockan 19.00:
Snöån 14:8, ca 200 m öster om Snöå Herrgård
Masterna skall placeras på följande platser:
Dala-Järna, församlingshemmet.
Kom ihåg!
Sveden 7:13, ca 500 m norr om Utanhed
Skålö 42:3, ca 370 m öster om sjön Rälgen  Rörmokare
Julmarknaden
Bertils 1:2, ca 750 m sydost om Vakern
Välkomna hälsar Stina Munters (C), kommunstyrelsens
Sälen 1:1, mellan Opsaheden och Torrtjärn Murare 070-678
73 87
ordförande och Oskar Fredriksson, kommunchef.
i Nås Bygdegård
Haga 24:12, ca 500 .co
m sydost om Flatbyn
cegebyggochmark@gmail
Järna-Storbyn 48:1, ca 1 km väster om Vansbro
4/12
 Snickare m
Näveråsen 5:1, ca 500 m nordväst omSöndagen
Västerfallet
Medborgarhuset • Vansbro
• tel 0281-750
Snöån
14:8,00ca• www.vansbro.se
200 m öster om Snöå Herrgård
kl.14-17
Lindesnäs 9:25, ca 1 km ostsydost om Lindesnäs
Sveden 7:13, ca 500 m norr om Utanhed
Håvberget 3:20, norr om Sormaberget
Bertils 1:2, ca 750 m sydost om Vakern

CeGe Bygg & Mark

SKRÄPIGT VID DITT AVFALLSKÄRL?
Det finns några saker du kan göra
för att undvika att det hamnar
skräp på marken vid ditt avfallskärl.

Motorsåg

Husqvarna från 1990:-

Spolarvätska

4 liter koncentrerad

68:- Ord.pris 104:-

Focus
Provkör NYA Ford

Lägg inget löst avfall i kärlet

För att undvika nedskräpning, använd
soppåsar och knyt ihop dem väl. Lägg
inget löst avfall i kärlet.
För matavfallet ska vår speciella papperspåse användas som rullas ihop.

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 24 november

kl 09.30 Nås kyrka Samling runt Advent med
förskolan, Torbjörn Axelson
kl 13.30 Solgärdet Andakt, Sune Ek
kl 14.00 Legoland Andakt, Torbjörn Axelson

Fredag 25 november

Gapande lock kan leda till att fåglar och
andra djur hinner före sopbilen och drar
ut avfall från ditt kärl, eller att en del av
innehållet ramlar ut vid tömningen.

kl 08.30 Järna kyrka Samling runt Advent med
Myrbacka skola, Båt Lena
kl 09.00 Nås kyrka Samling runt Advent med
Nederborg skola, Torbjörn Axelson
kl 09.00 Äppelbo kyrka Samling runt Advent med
Bergheden skola, Sune Ek
kl 12.00 Sälas bystuga, Äppelbo Grötlunch

Packa inte heller kärlet för hårt. Det kan
göra att det inte blir helt tömt.

Söndag 27 november

Locket ska gå att stänga
Fyll bara kärlet så mycket att locket går
att stänga.

Vi förbättrar din dag!

020-200 210 www.dalavattenavfall.se info@dvaab.se

Här är det enkelt att leva!
Kungörelse
Dala-Järna 0281-211 20

VECKANS RADANNONSER

kl 11.00 Nås kyrka Adventsgudstjänst,
Torbjörn Axelson, Ladies & Gentles. Kyrkkaffe
kl 11.00 Järna kyrka Adventsgudstjänst, Båt Lena,
Minikören, The Singers, Kyrkokören
Kyrkans syförening serverar kyrkkaffe.
kl 11.00 Äppelbo kyrka Adventsgudstjänst,
Sune Ek, Helena Tenstam – följt. Kyrkkaffe
kl 16.00 Vansbro kyrka Adventsgudstjänst, Sune Ek,
Peter Resare – sång.
Lottorna serverar kyrkkaffe.
11-kaffe Torsdagar i Järna församlingshem.

Vansbro Fiber
BREDBANDSINFORMATION
”Utsikten” onsdagar kl 10.30 i
Aktelo
ABfrån
ansöker
bygglov för uppsättning
av telemaster i samband
Bredbandskoordinator Rolf
Eriksson
Vansbroom
kommun
Vansbro församlingsgård.
finns på plats i Föreningen
Ja
Järnas
lokal,
Myrbacka
82
i
med utbyggnad av mobiltelefonsystem (3G).
Dala-Järna, för att svara på frågor kring bredbandsutbyggnaMasterna är dimensionerade för att klara sametablering med flera
den i kommunen.
När: Torsdag den 24 teleoperatörer.
november klockan 17-19

Underrättelse/Bygglovsansökan

PRO Äppelbo

Torsdag den 8 december klockan 17-19
Torsdag den 15 Med
december
klockan
hänsyn
till17-19
att kretsen ”berörda” är svår att exakt definiera sker
Vid frågor, kontakta bredbandskoordinator Rolf Eriksson på
(enl. bestämmelserna i 8 kap. 22 § Plan- ochJULBORD
bygglagen)
telefon 0281-752 35, ellerunderrättelse
via e-post rolf.eriksson@vansbro.se
på Äppelbo Värdshus,

genom annonsering.

fredagen den 2 dec kl.17.00

Vansbro
Medlemmar i PRO-Äppelbo betalar 150:Masterna skall placeras på följande
platser:
fiber
övriga 300:- Sista anmälningsdag,
bygger framtiden

Skålö 42:3, ca 370 m öster om sjön Rälgen
söndag 27 november.
Sälen 1:1, mellan Opsaheden och Torrtjärn
Anmälan sker till: Sonja 070-372 41 47 		
Välkommen
hälsar
Vansbro
Fiber!
			
Nille 070-258 34 82
Järna-Storbyn 48:1, ca 1 km väster om Vansbro
Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se
Solveig
073-808 28 48
Snöån 14:8, ca 200 m öster om Snöå Herrgård
Sveden 7:13, ca 500 m norr om Utanhed
Bertils 1:2, ca 750 m sydost om Vakern
vansbro.se

Säljes: Electrolux luftvärmepump
2 år, 5-års garanti. Pris 6000:Tfn 070-538 76 10
Säljes: Tvättställ för bänkmontage
inkl. FM-blandare. Pris: 500:Tfn 070-538 76 10

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
hos:

ANITA HEGERLAND
JULSHOW OCH 70-TAL
med special guest

CLAES GÖRAN HEDERSTRÖM
SÄLAS BYSTUGA i Äppelbo, torsdag
1 december 2016, kl.19.00.
Biljetter säljes på Tempo
tel, 0281-22015 el Marianne
Dahlman 070-8461221.
Biljetpris kr 250.Servering.
Musikere: Jon Ultvedt,
Espen Rogne
Rolf Ståby Larsson,
Alf Dahlmann
Välkomna till en vacker
och trevlig kväll med oss!

”Öppen Kyrka” i Källartorpskyrkan
lö 26/11 kl.17.00-ca 20.00
Du kan vara med på följande aktiviteter eller bara vara…..
* Julpyssel: Bl.a binda julkransar, göra julkort m.m.
* Samtalsgrupp med Jenny Uhr på temat: ”Möten som
berör”
* Enkel matlagning

Hantverk från Dalarna
Jag tillverkar och säljer barn och
vuxenmössor på beställning.
Även byxor efter önskemål.
Ekologiskt tyg!
Välkommen att höra av dig!

Vi pysslar,fikar och samtalar samt avslutar kvällen med en
enkel måltid.
Fika, mat och material till självkostnadspris!
VARMT VÄLKOMNA!		
		
Arr: Källartorpskyrkans ungdom
		
I samarbete med studieförbundet

Lördagen den 3 december kl. 14.00 & 18.00
i Vansbro Kulturhus

Hotel - Spa-Hamam - konferens - restaurant

Jul på Flottaren

Traditionellt julbord med lokala råvaror

395 kr (bokningsbart alla dagar)

Hamam dag - ett uppfriskande bad
med dina vänner eller kollegor
självtvagning, minst 6 personer - 595 kr
frukost—lunch—Ala-carte—Afterwork—catering
Boka hamam dag - köp presentkort
www.flottaren.se tel 0281 71130
e-post: reception@flottaren.se
öppet alla dagar
AW 25/11
Välkomna!

Ett sent men välment tack för all
ôppvaktning på födelsedajjen.
-Hä värmde!
Knagga

Olivia Ähdel
073-656 71 73

Vuxen 120:Barn & pensionärer 100:Barn upp till 7år gratis.
fika ingår i pausen

Biljettbokning via Marianne Dahlman: 070-846 12 21

HIF fotbollssektionen stödlotteri

Dragning

Se mer på min Facebooksida!
facebook.com/myhomesewing

Biljettpriser

September
1:a nr 56
2:a nr 67
3:e nr 85

Månadsdragningar
Oktober
November
1:a nr 96
1:a nr 112
2:a nr 31
2:a nr 35
3:e nr 94
3:e nr 89 Fotbollssektionen

Allt ev. överskott tillfaller organisationen:

I samarbete med:

Skyltlördag i Vansbro 26 nov
ÖPPET 10-18

Välkommen in och julklappsfynda!
Butiken är fylld
med klappar för alla

-20%

Skyltlördag
på skor och kon
fektion

CYKEL & SPORT Vansbro

Skyltlördag i Vansbro 26 nov
ÖPPET 10-18

JULSKYLTNINGSEXTRA
Fredag-lördag
r

na
Vi läm

Äppelbovägen 2 Tfn 0281 10167

Välkommen in och julklappsfynda

att
b
a
r
20%a skor och

på all
läder
barnk
riser,
p
r ord.
(gälle
ts)
erboo
w
o
P
j
e

Stl. 29-34 750:Stl. 35-48 795:-

X-priser på massor av småel!
maturer
20% julpåbelysarnin
g)

Tel 10095, 10490

(ej

Vi bjuder på glögg och pepparkaka

RALPH´S
LACKCENTRUM AB
073 18 111 46

Lördag 26 november kl.14-18
Inbjuder vi till:

ÖPPET HUS

Vi bjuder på varmkorv och glögg tillsammans med
Vansbro FRG
”Har du grejjen, har vi färgen”
Välkomna!

Välkommen
Julskyltning
lörd 10-18
Glögg, kaffe
julgodis

Massor av bra julklappar
ritblock, pennor, USB-minnen,
högtalare, hårddiskar, skrivare,
laptop, väskor, kablar,
nätverk m.m.

Järnvägsgatan 56, Vansbro 0281-70 90 15
månd onsd fred 12-18, lörd 10-13
HP Canon Cisco Fujitsu Deltaco BIC Ballograf Esselte Microsoft Kingston Belkin

Skyltlördag i Vansbro 26 nov
ÖPPET 10-18

AN
VECK

S ERBJUDANDE

Makita DDF 458RMJ
skruvdragare 18V
Med kraft som räcker
hela 91 Nm

Rappala isborr
155mm och
proHDA-adapter
medföljer

aket

tt p
Komple
Öppet Vardagar 7.30-17.00

4595:-

Missa inte! 25-27/11 har vi många supererbjudanden i butik.
Välkommen!

Skyltlördagen ÖPPET 12-18
LYKO VANSBRO, KYRKBYVÄGEN 1, 78050 VANSBRO. BESÖK OSS ÄVEN PÅ LYKO.SE
ÖPPETTIDER: MÅN - FRE: 11-18 LÖR: 11-18 SÖN: 11-18 TEL: 0281-714 90.

Julskyltningsextra!

20%

på allt i butiken
(gäller ej extrapriser)

ltar
dlar de
n
a
h
m
Alla so tutlottningen
k
i pa e

Vansbro arbetarekommun
Medlemsmöte i Hulåns ordenshus,
tisdagen 29 november kl.18.30
Allmän information samt pratar vi framtidsfrågor.
OBS! Det går bra att lämna valsedeln till partikongressen på mötet.
Våran expedition på Järnvägsgatan är öppen fredag 2 dec kl.15-17
för samma ändamål.

Välkomna!

JUL HOS IDÉSPRUTAN ATELJÉ, VANSBRO
lördag 26/11 kl 14.00–18.00

20 % på inramade akvareller

JULKORT av Therese Åkerman
Söndag 27/11 kl 14.00–18.00

FINNS IDÉSPRUTAN HOS GÄRNA CAFÉ, DALA-JÄRNA

Akvareller och julkort finns till försäljning i caféet
Följ Idésprutan på Facebook • 073-679 10 10

Vi gör en resa till Clas Ohlson i Insjön torsd. den 1 dec.
Om vi blir tillräckligt många åker vi buss,
vi intar lunch på Insjöns hotell.
Resa och lunch 280kr
Anm. till Hillevi 13098 eller Lennart 20660 senast
den 27 nov. Även icke medlemmar är välkomna.

Välkomna!

Julskyltning i Dala-Järna
söndag 1.a advent kl.14-18

20%

Metervaror
Gardintyger
& modetyger
(gäller ej fuskpäls)

Utvalda gardinset
m.m.

Välkomna!

VÄLKOMNA!

Dala-Järna, tfn 0281-21188

Välkomna!

PASSA PÅ!

Försmak på julen
Söndag 27 november
Långlunch kl 11.30-16.00

Rabatten gäller fredag-söndag

Gissningstävling!

Julskyltning i Dala-Järna
söndag 1.a advent kl.14-18

Janssons frestelse, köttbullar,
prinskorv, skinkstek m.m.
Saffranskaka till kaffet
125 kr (110 kr pens)

Varmt välkomna!

Fredagen 25/11 firar vi att vi gått med i kedjan
Nordsjö Idé & Design. Fina erbjudanden utlovas och
Johnny bjuder på förtäring mellan kl 13-18.

JUST NU!

20%

30%
rabatt på färg
från Nordsjö &
tapeter

rabatt på klickgolv från Tarkett,
Berry Alloc &
Forbo

Erbjudandena gäller 25-27/11 2016.

Färg Golv & Inredning

DALA-JÄRNA: Myrbacka 92
Tel: 0281-59 60 40
Öppet: Vard 10–18, lör 10–13
www.nordsjoidedesign.se

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Komihåg att ni kan beställa våra julkorgar på Hemköp i Dala-Järna!
Vi har färdiga korgar och kassar!
Prata med våra duktiga tjejer i charken för beställningar!
Vi tar tacksamt emot beställningar så snart som möjligt! :)
Matkorg 250:- / 500:- / 750:Fruktkorg 300:Ostkorg 350:Julkasse 450:- Perfekt för företag
Hemköp Dala-Järna 0281-200 01
http://hemkop.se/Butiker/Hemkop-Dala-Jarna/

eller två för 100:–
Personliga presenter
Julskyltning i Dala-Järna
Välkomna in och julmys
och julklappar!
med oss!
söndag 1.a advent
kl.14-18
Lotteri. Välkommen!
Tel 0281-200 09
www.facebook.com/britasblomster

Välkomna!

Hos oss får du mer!
Logga till skylt

mode – kvalité – service

Julskyltningsextra

20 %
på hela sortimentet
(ej extrapriser)

Julskyltningserbjudande

JULBELYSNING
&
Kom,
se och upplev

ADVENTSLJUSSTAKAR
Windows 8!
Introduktionserbjudande
under skyltsöndan!

10% rabatt

Nu

5 995:–

Myrbacka • Dala-Järna tel 0281-200 07

Kaffe och fika serveras
Hjärtligt välkomna!

Kvarvarande Asus datorer med
Win 7: Nu med 3 års garanti.

gäller fredag–söndag
Välkommen till Modebacka!

Acer Aspire V5-571, i3-3217u,
4 GB Ram, 500 GB HDD,
Win 8, ultra slim.

Malung-Sälens och Vansbro kommunfullmäktigegrupper inbjuder till föreläsning med
riksdagsmannen Runar Filper om jakt och vilt.
Kom och lyssna och ställ dina frågor.
Lördag 26 november kl. 10.00
Sälas bystuga Ovanheden Äppelbo

Gäller fred-lörd-sönd
Myrbacka 85, Dala-Järna, tfn: 0281-200 05, 202 50
www.htenglund.se

Öppet

Hus

20%

på hela kollektionen
God Jul och Ett Gott Nytt År till alla kunder

öppet fre 14-18 lör 10-13
Myrbacka Dala-Järna tel 070 666 85 20

Ett gyllene
tillfälle att
få en inblick
i våra industriers verksamheter

Bobevägen, Vansbro

Strandvägen 58, Dala-Järna

Kyrkbyvägen 1, Vansbro

Kroons Väg 1, Vansbro

Fabriksvägen 6, Vansbro

Lerbäcksvägen 2, Vansbro

Äppelbovägen 41, Vansbro

Stationsvägen 12, Dala-Järna

Skamhed 36, Vansbro

V. Industrigatan 20, Malung

Källvägen 8, Malung

Hantverkargatan 41A, Malung Hantverkargatan 39, Malung

Följ oss på Facebook
för kartor och mer info

52 0

c force
CeGe Bygg & Mark

Den nya storsäljaren.
Nyheten C Force 520 består av chassit
från populära C Force 450 kort modell,
med den starka motorn från C Force 550.
Finns i lackad röd med EPS som standard.

JULSKYLTNINGSÖPPET
26 november 14.00-17.00

NYHET!!

Nyuppdaterad
utställning av
Kort maskin
med EPS
badrumsinredning.

Utförsäljning av utställningsmöbler

50% rabatt

Utställning med ca. 1500st
plattor att titta på

Välkomna till Lokstallet Vansbro! 070-678 73 87
cagabyggochmark@gmail.com

CeGe Bygg & Mark
 Rörmokare
m
u
e
il
b
ju
s
r
-å
1
r
a
r
fi
i
V  Murare 070-678 73 87TO
.co
FMO
med Ccegebyggochmark@gmail
 Snickare
m

C FORCE 520
EFI EPS

Köp till plog för 1.500:spara 4.495:150 cm plogblad inkl. centrummonterat
fäste. Gäller t.o.m. 31/12 2016, eller så långt
lagret räcker. Monteringskostnad tillkommer.

6

www.cfmoto.se

Lokstallet, Vansbro, tel 14144

Pris från

47.920:-

exkl. moms(59.900:- inkl. moms)
Räntefritt i 36 mån
I samarbete med
Wasa kredit

Skyltlördagen öppet kl.14-17

Restauranger
i Vansbro kommun

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

Konvertera dina

VHS-Kassetter
hos oss!

2kr/minut.

Prisexempel: 60min kassett på DVD-Skiva

179:Vi tar även andra filmformat,
se lista nedan!

VHS-Kassetter
VHS-C Kassetter
Video-8
Hi8
Kassettband (Ljud)
Vinylskivor
Fotografier
Diabilder
Fotonegativ
Inscanning upp till A3

CD
DVD
Blueray
USB-sticka

Vi finns i centrala Vansbro

(I samma lokaler som Vansbrobladet)
Lämna/hämta ditt material: Mån 08.00 - 16.00, Fre 08.00 - 16.00
Nostalgiverksta´n • Järnvägsgatan 35, 780 50 Vansbro • 0281-719 88

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00

Tor: Raggmunk, stekt fläsk med
lingonsylt.
Champinjonsoppa.
Äppelkaka & grädde.
Fre: Fläskkarré, gräddsås, potatis.
Het räkpasta.
Mån: Ugnsgratinerad falukorv
senapssås & potatis.
Pasta fläskfilé.
Tis: Rotmos & fläsklägg.
Fiskgratäng med räkor &
potatis.
Ons: Chili con carne med ris.
Skinka, mimosasallad &
potatis.
Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

Husmanskost - Buffé
mån-fre kl 11-14
lör-sön kl 12-15

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

0281-109 55
Tor: Raggmunk med fläsk &
lingon.
Lasagne.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Kycklingfilé med dragonsås.
Mån: Fiskgratäng.
Viltskavsgryta.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Fylld lunchkorv med mos.
Ons: Helstekt fläskkarré med
gräddsås & äppelmos.
Lax & skaldjursgryta.

Restaurang DIDO
Dagens Lunch varje
vardag!
Pizza 1-26 • Kebaber
sallader

85:-

Tel 0281-20698

Dagens kl. 11-14 79:bröd, sallad, dryck & kaffe
Tor: Fläsknoisette, black & white
stekt pot.
fiskfilé, räkröra, kokt pot.
Fre: Stekt ryggbiff med café de
parissmör, stekt potatis.
Panerad rödspätta med skaldjursröra, kokt pot.
Mån: Pannbiff med champinjonsås, kokt pot.
Pasta marinara med räkor,
musslor & tomatsås.
Tis: Fläskkarré med rödvinssås &
stekt potatis.
Lätt panerad fiskfilé med
remouladsås & kokt pot.
Ons: Biff stroganoff med ris.
Husets pasta.

BROGRILLEN
GRILLKÖK & PIZZERIA

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

0281-240 80
snoaresort.se

Julbord
27 nov - 24 dec
Från 390kr

Meny mm finns på hemsida

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

Givande möte kring trafiksituationen
Ett 20-tal ungdomar och totalt cirka 50
personer kom till onsdagskvällens möte
om trafiksituationen i Vansbro kommun.
I fokus stod a-traktorförare, samt unga
bilförare, och mötet blev både framåtsyftande och givande.
I det Medborgarlöfte som Vansbro kommun har tecknat med polisen är trafiksituationen inom kommunen ett av tre
fokusområden. Att det är ett område som
upplevs som upplevs otryggt och ska prioriteras har framkommit genom dialogmöten med kommunmedborgarna.
Buskörning och höga hastigheter upplevs
som ett problem på många håll i kommunen, och onsdagskvällens möte fokuserade på unga förare. Syftet var att föra
en dialog med ungdomarna, deras föräldrar och övriga medborgare, och försöka
komma fram till lösningar som passar alla
parter.
− Det blev ett bra och framåtsyftande
möte och jag tror att många fick sig en
tankeställare. Vi är framför allt glada över
att så många ungdomar hade tagit sig tid
att komma, säger Niclas Jolhammar, säkerhetssamordnare i Vansbro kommun.
Kommunpolis Lena Ronnerstedt-Eriksson
inledde med att presentera medborgarlöftet, samt berättade om polisens arbete
med trafiksituationen överlag i kommunen. Hon berättade att det framöver
kommer att bli fler trafikkontroller inom
Vansbro kommun; ökad polisiär närvaro
är nämligen en andra punkt i Medborgarlöftet.
Från kommunen deltog bland andra,
förutom Jolhammar, även samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson, liksom Peter
Sjöbäck-Hellsing, fordonslärare, på Vansbro Gymnasium. Medarrangörer till mötet
var Brottsförebyggande rådet, Trafikskolan, Vansbrohem och SHRA.

Pengarna ska bland annat användas till en
slags bostadsförmedlingstjänst.
− Totalt under året har vi fått cirka 200
kronor per invånare, vilket är fantastiska
siffror för en liten kommun som Vansbro.
Det är dessutom ett kvitto på att vårt
arbete med integration inom ramen för
Vansbromodellen börjar få ett tydligt erkännande, säger integrationschefen Alireza
Akhondi.
Akhondi berättar att han och hans kollegor
i Vansbro kommun löpande får besök från
andra kommuner som vill lära mer om och
dra nytta av erfarenheterna som arbetet
med Vansbromodellen hittills gett.
Jag är väldigt stolt över mina duktiga kollegor på integrationsenheten, samt mina
kollegor i kommunens olika verksamheter,
för det arbete vi tillsammans gör. Det är
lätt att jobba med komplexa frågor som de
här när hela den kommunala förvaltningen
drar åt samma håll och arbetar tillsammans. Vårt mål med Vansbromodellen
är fortsatt att bli bäst i Sverige på integration− och nu är vi ytterligare ett steg
närmre målet, säger Alireza Akhondi.
Välkomna medel
Projektet Snabbspåret, som tilldelas 600
000 kronor i stöd från länsstyrelsen, har
en tydlig koppling till satsningen Från nyanländ till nyanställd, som handlar om att
korta startsträckan in på arbetsmarknaden
för nya medborgare från andra länder.
− Det projektet kommer vi att presentera i
sin helhet under december, berättar Akhondi, och fortsätter:
− Öppna ditt hem är istället en insats där
vi inventerar och förmedlar lediga rum,
lägenheter, stugor med mera till nyanlända
som vill bosätta sig i kommunen. Det finns
ett skriande behov av lediga bostäder i
Sverige, och Vansbro kommun är inget undantag längre. Att bygga nya bostäder tar
tid och är inte det som kan lösa de akuta
behov som finns och som växer för varje
dag. De 300 000 kronorna från länsstyrelsen kommer att användas för att upprätta
en slags förmedling mellan personer som
har en bostad av något slag att hyra ut,
och nyanlända med behov av att hyra en
bostad. Projektet Öppna ditt hem befinner
sig i startgroparna och inleds konkret inom
kort.

900 000 kronor till viktiga
integrationssatsningar
Vansbro kommun har av länsstyrelsen
beviljats 600 000 kronor för projektet
Snabbspåret, samt 300 000 kronor för
insatsen Öppna ditt hem. Totalt har kommunen under året beviljats närmare 1,4
miljoner kronor i statligt stöd till olika
integrationsprojekt.
Anna Nyberg, kommunikatör, Vansbro kommun

Vår käre

Stig Tännström

MISSING PEOPLE SWEDEN
Ovissheten är det värsta någon kan uppleva när en anhörig försvinner. En förälder, en livskamrat, en son
eller dotter är spårlöst borta och inga svar finns.

* 4 mars 1920
har idag stilla insomnat
och lämnat oss i
stor sorg och saknad
Dala-Järna
den 17 november 2016
INEZ
Ann-Catrin och Jan-Erik
Christer och Fedelina
Mikael och Lillemor
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner

MISSING PEOPLE SWEDEN

Många blev åren
Du vandrade här
Så trogen så verksam i tiden
Nu mättad av ålder
Ovissheten ärVÅRT
detARBETE
värsta
någon kan uppleva när en anhörig försvinner. En förälder, en livskamrat,
en son
förunnat
Dig är
BERÖR
personerborta
anmäls försvunna
varje årsvar finns.
Få njuta av den eviga friden
eller dotter är7-8000
spårlöst
och inga
Missing People Sweden, MPS, är en svensk organisation som hjälper polis och anhöriga att arrangera
skallgångar när personer är försvunna. Vår organisation växer och vi är i stort behov av stöd från det
svenska näringslivet för att kunna fortsätta verksamheten. Vårt arbete har utvecklats från att vi tidigare
mest sökte efter kroppar i fall där polisen gett upp - till att det nu också innebär ett aktivt sökarbete, tillsammans med polisen, för att rädda liv.

2-300 försvunna kräver sökinsats
20-30 hittas inte!

Begravningsgudstjänsten äger

Missing People
Sweden,
MPS, är en svensk organisation som hjälper polis och anhöriga att arrangera
VI GER
INTE UPP!
rum i Järna kyrka fredagen
MPS söker så länge det finns förutsättningar och tillräckligt många frivilliga för att söka organiserat.
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stöd
det kl. 10.00.
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Efter snabba akuta insatser fortsätter vi med helgsök tills vi finner den vi söker!
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EN ORGANISATION I BEHOV AV PENGAR
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kroppar
i fall där polisen gett upp - till att det nu också innebär ett aktivthälsas
sökarbete,
Material
för patrullerna
varmttillvälkomna.
2. Material för akutgrupperna (fordon m.m.)
Akten
avslutas
i kyrkan.
sammans med
polisen,
för
att
rädda
liv.
3. Material för specialsök (sjöugglor m.m.)
4. Löner för sambandcentral (jourgrupp)
5. Specialutbildningar, spårning, suicide, informationstrackning m.m.

VÅRT ARBETE BERÖR
7-8000 personer
anmäls
år
TACK
FÖR ATTförsvunna
DU ÄR MED varje
OCH RÄDDAR
LIV!
2-300 försvunna kräver sökinsats
20-30 hittas inte!

VI GER INTE UPP!
MISSING PEOPLE SWEDEN - Tfn: 031-760 90 60 - www.missingpeople.se
FÖRETAGSTJÄNST - Tfn: 0200-75 17 00
MPS söker så länge det finns förutsättningar och tillräckligt många frivilliga för att söka organiserat.
Efter snabba akuta insatser fortsätter vi med helgsök tills vi finner den vi söker!

MANUSSTOPP

EN ORGANISATION I BEHOV AV PENGAR
Material för patrullerna
2. Material för akutgrupperna (fordon m.m.)
3. Material för specialsök (sjöugglor m.m.)
4. Löner för sambandcentral (jourgrupp)
5. Specialutbildningar, spårning, suicide, informationstrackning m.m.

Kom ihåg att lämna era manus i tid
TACK FÖR
ATT
DU ÄR MED
OCH RÄDDAR
LIV! senast FREDAG kl. 12.00
Om
korrektur
önskas,
inlämning
Färdiga annonser lämnas före MÅNDAG kl. 12.00 Redaktionen

Priserna gäller 23-27/11 2016

Saffran
ICA 0,5g
Jmf 22000:-/kg

Lantkorv
Scan 800g
Jmf 25:-/kg

Eveline & Josefine
väljer päron &
apelsin, vilken
väljer ni?

Frukt&bärdryck
Kiviks 25cl
Jmf 8:-/liter

Välkommen till ortens trevligaste matbutik
önskar Stefan, Linda & Leo med personal

