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Välkomna till din närmaste datorbutik!
Här hittar ni alltid någon julklapp som passar.
Välkommen in!

Välkommen
Julskyltning
lörd 10-18

Bläckpatroner,
toner
Glögg, kaffe
till dejulgodis
flesta skrivare

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

JULKLAPPSTIPS!
Festtopp i spets från
Finns i svart, marin och rosa

199:- Ord.pris 399:-

Kaffebryggare fr. 399:Strykjärn fr. 399:Elvisp fr. 499:Brödrost fr. 399:Sportblender 499:-

Frälsningsarmén

Sön 18/12 16.00
		
		
		
		
Mån 19/12 13.30
		
		
		

Alla Varmt
Välkomna!

Julförsäljning och andakt.
Auktion och gott fika!
Vi4 sjunger!
Gåvor till julförsäljningen 		
mottages tacksamt.
Sångstund på Söderåsens
äldreboende. Malungs
dragspelsklubb tillsammans 		
med B. Bergström.

Västerdalarnas Friförsamling
Lörd 17/12 19.00
			
Sönd 18/12 11.00
			
			
			

Säsongsavslutning
Tonår/Träffpunkt.
Julgudstjänst i Källartorpskyrkan. Julspel med Änglabus.
Vi sjunger och lyssnar till
julens sånger. JULFIKA!

Vi söker rådgivare till våra
kontor i Vansbro och Malung
Vi behöver förstärka våra kontor med rådgivare
som affärsmässigt och utåtriktat vill göra affärer
med befintliga och nya kunder.

Alla varmt välkomna till Myrbackakyrka

Källartorpskyrkan

Sö 18/12 11.00 Julgudstjänst gemensamt med
				 VDF.
				
Julspel av Änglabus. Sångarna.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Alla Varmt
Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

VANSBRO BIO
Medborgarhuset
Boka biljett på:
bjornbio.se

Familjefilm
Lö 17 dec 12.30

Btill

Sing - Sv tal, otextad
Program 14–22 dec SmygPRemiäR!
Rogue One: A Star Animerad barnfilm
Wars Story
15 år Lö-sö+to 17-18+
Btill
SveRigePRemiäR! To 22 dec 14.30
Action/äventyr, Felicity
Ge bort
Jones, Mads Mikkelsen
presentbiljetter
To 15 dec 19.00
på bio i julklapp.
Fre-to 16-22 dec 17.00
Säljs
3D: On 14 dec 19.00
i biografkassan.
Fre-to 16-22 dec 20.00

Tjänsten som rådgivare hos oss innebär att du
får möjlighet att arbeta med både privat- och
företagskunder inom bank och försäkring.

4 lit konc spolarvätska

Då vi arbetar med individuella handlingsplaner
har du stor möjlighet att vara med och påverka
din egen utveckling i Handelsbanken.

NU!
99:-

Mer information finns på
handelsbanken.se/jobbahososs

/st

Öppettider:
Vard 08.00 - 17.30
Lörd 10.00 - 13.00

Ett varmt tack!

Till alla skådespelare, musiker, vansbro kulturhus och alla andra som hjälpt till att
genomföra julshowen ”No e hä jul igen mä Santa Klas frå Äppelbo”
i Vansbro Kulturhus 3/12!
Även ett STORT tack till alla som kom och tittade på showen!
Med stor glädje kan vi efter showen överlämna:

15.332kr

!
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24dec - 15jan

Platsannons_Vansbro_Malung_92x103.indd 1

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

2016-12-08 15:24:58

Vi önskar er alla en
God Jul och ett
Gott Nytt År

till Organisationen:

Stängt

Onsdag 14 december

Vi alla vill önska er en

Öppet som vanligt
Måndag-Lördag

Vansbrobladet/Järna-Nytt

ALMS
TORNEM
OND
BILREK

God Jul & Ett Gott Nytt År!
Årg 62

Pettson & Findus
– Juligheter

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!

ANGELTÄVLING

Lördag 17 december kl.9-13
Första deltävlingen i angel KM
Plats och övrig info på tel.sv. 22276

SFK Älvkroken

♪ Allt inom bilvård
♪ Stenskottslagning
♪ Matt o Möbeltvätt

Tel. 070-6560396

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

Distrikt Dalarna 0707-52 06 14

Torsdagen den 15/12
0 281-109 55

3-rätters Nyårssupé

HOPP och KÄRLEK

TANDLÄKARE

Trettondagskonsert med Beo Cordis
5 januari, kl 18:00 Kulturhuset - boka in!

Orvar Bergvall

Norra Allégatan 34 Vansbro

för avhämtning
Förrätt:		
Varmrätt:

OSTKÔJA

Tel. 0281-595600
www.orvarbergvall.se

Tisdagar Onsdagar Torsdagar
Försäkringskassans referenspris

Dessert:

i Fredriksberg / Säfsen

Här finns ost till julens alla fester!

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER

Julkorgar kan beställas - en omtyckt julgåva!
Öppettider, se www.ostkoja.se

Focus

Vi önska er alla en God Jul o Gott Nytt År

Vansbro Demensförening

Måndag 12 dec Tisdag 13 dec Onsdag 14 dec Torsdag 15 dec Fredag 16 dec

Dala-Järna 0281-211 20

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

579
26
675
678
63
112
1196

1024
200
481
905
680
61
418

64
854
1131
1099
453
820
170

507
887
408
701
1080
62
244

HÖGVINST
2000:1152

önskar alla en god jul och ett gott nytt år!
Kursstart 9 januari 2017

Dala-Järna 0281-211 20

livibalansdalarna.se

God Jul & Gott Nytt År
Gåvor mottages tacksamt.

Lions Clubs Julkalender 2016

1
2
3
4
5
6
7

219:-

Pris vid förbokning
Förbokas senast 28/12
Hämtas nyårsafton mellan kl. 16.00 - 18.00

Vi vill TACKA för gåvor som skänkts under året.

DRAGNINGSLISTA
200:100:100:50:50:50:50:-

Lax och räktårta med färskostcremé
Helstekt fläskfilé, pepparsås, sockerärtor &
potatisgratäng.
Cheesecake med jordgubbar

KONDOLEANSER

Tel. 070-55 207 55

Provkör NYA Ford

kommer vi till
ICA i Vansbro,
kl 11.00-18.00

Kurs, förarbevis för snöskoter

GÖR SOM ANDRA

SKOGSÄGARE
Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner

Värdering
Ekonomi
Juridik

Malung/Dala-Järna
tel. 0280-59 37 83
lrfkonsult.se

Däck

till de
flesta fordon
0281-20220

Start 27 dec.

Kurs för AM/Epa/traktor

Start 6 januari
Ring eller maila för info och anmälan till kurserna.
Tel 0281-12220
info@tatrafikskola.se

Frälsningsarmén

Söndagen den 18/12 kl. 16.00
Julförsäljning och andakt.
Auktion och gott fika. Vi4 sjunger!
Gåvor till julförsäljningen mottages tacksamt! Välkomna!

Hjälp oss att hålla Sverige rent
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

! med
Disken VÄLFYLLD kter

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

Charken
öppen

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsd-fredag

12-18

Rimmad julskinka

Torsdag 15 december

kl 14.30 Bergheden Andakt, Karin Pers

Fredag 16 december

Tfn 070 6909422 Tfn 0281 20408

Flygfältsvägen 22
780 51 Dala-Järna

Här är det enkelt att leva!

Kungörelse

Motorsåg

kl 10.30 Bäckaskog Andakt, Sune Ek

Husqvarna från 1990:-

Lördag 17 december

Spolarvätska

kl 16.00 Järna kyrka Julkonsert med Järna kyrkokör,
Peter och Ann-Christine Resare, Helena
Tenstam, Bo Lundberg. Fullbokat!

Söndag 18 december

kl 11.00 Äppelbo kyrka Familjegudstjänst med
utdelning av Barnens Bibel till alla 4-åringar
Varmt välkommen till
i Äppelbo födda 2012.
Sune Ek, Elisabeth Westling.
Kommunfullmäktiges sammanträde
Aktelo
AB
ansöker
om
bygglov
för
uppsättning
av
telemaster
i samband
kl
14.00
Söderåsen
Andakt.
Sune Ek
Måndagen den 19 december klockan 18:00 i Pelarsalen,
kl
15.00
Järna
kyrka:
Julkonsert
med Järna
Medborgarhuset, Vansbro.med utbyggnad av mobiltelefonsystem (3G).
kyrkokör, Peter och Ann-Christine Resare,
Masterna
för att klara sametablering
med flera
Helena Tenstam,
Bo Lundberg
Bland annat kommer följande
ärenden är
att dimensionerade
behandlas:
kl
18.00
Järna
kyrka:
Julkonsert
med Järna
Finansiering av kollektivtrafik
teleoperatörer.
kyrkokör,
Peter
och
Ann-Christine
Resare,
Investering, brandskyddsåtgärder Bäckaskog
Helena
Tenstam,
Bo
Lundberg
Översyn av översiktsplanen
Med hänsyn till att kretsen ”berörda” är svår att exakt definiera sker
Gratis biljetter till söndagens konserter bokas på
Visit Dalarna, bildande av länsgemensamt kommunalt
underrättelse
(enl.
bestämmelserna
i
8
kap.
22 § Plan- och bygglagen)
Pastorsexpeditionen i Järna.
bolag

4 liter koncentrerad

68:- Ord.pris 104:-

Underrättelse/Bygglovsansökan

genom annonsering.

11-kaffe Torsdag den 15 december i Järna
Fullständig föredragningslista finns på vansbro.se,
församlingshem. Därefter juluppehåll
anslagstavlan i Medborgarhuset
samt på biblioteket.
Masterna
skall placeras på följande platser:
och startar igen torsdagen
Uwe Weigel
Skålö
42:3,
ca
370
m
öster
om
sjön
Rälgen
12 januari, 2017.
Ordförande

Sälen 1:1, mellan Opsaheden och Torrtjärn
”Utsikten” har juluppehåll och startar igen onsdagen
Järna-Storbyn 48:1, ca 1 km väster om Vansbro
11 januari, 2017.
Snöån 14:8, ca 200 m öster om Snöå Herrgård
Sveden 7:13, ca 500 m norr om Utanhed
0281 - 719 88
Bertils 1:2, ca 750 m sydost om VakernJulklappstips!
Konvertera
Haga 24:12, dina
ca 500 m sydost om Flatbyn
Presentkort
Näveråsen 5:1, ca 500 m nordväst om Västerfallet
från Dala-Järna Fotvård
Lindesnäs 9:25, ca 1 km ostsydost om Lindesnäs
Håvberget
3:20, norr om Sormaberget God Jul & Gott Nytt År!
hos oss!
Barbro Anderses, Bessarvägen 7, Dala-Järna,
Morn+47:1,
ca 500 m öster om rv 64 i Eldforsen
2kr/minuten
lagringsmedia.
tel: 0281-208 29 mobil: 0760-52 80 45
Prisexempel:Mellanvakern
60min kassett på1:3,
DVD-Skiva
ca 250 m från Östra Vakerns nordvästra strand
Orsala 9:2, ca 600 m väster om Närsjö
på DALA-JÄRNA IKs MINNESFOND tel 0281-204 09
Rågsveden 24:34, ca 350 m in på väg mot Tänk
Finnlokåsen
Myrbacka 14:25, ca 250 m från Gänsens nordöstra strand

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

076-277 41 15, teroj.se
Hedra minnet av en
närstående med en gåva
till demensforskningen.

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

VHS-Kassetter

Mer än 40 miljoner människor befinner sig just nu på flykt. Röda Korset
ställer upp med hjälp hela vägen. Vi finns där och delar ut mat i
flyktinglägret, vi återförenar familjer som har blivit splittrade och vi
behandlar trauman från krig och tortyr som många har med sig i bagaget.
Ställ upp för människor på flykt du med. Sms:a MED till 72 900
så ger du 50 kronor.

179:-

Handlingarna finns tillgängliga mellan

Givarservice, tel: 020-30 11 30
PG: 90 11 19-8, BG: 901-1198
www.alzheimerfonden.se

stänger vi kl. 12.00

24 dec- 9 jan
stängt

God Jul & Gott Nytt År!
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Vem

1/12

Hem
Tea

Lyckospira

3/12
4/12
5/12

Magnus Eriksson
Trude Eriksson
6/12
7/12
A.E. Perssons fotoateljé

:gnilväT

2/12

!aggalfdasaf ne va gninttoltu ne i dem raV
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I december välkomnar Äppelbo besökare till följande adresser för ”lucköppning”.
Luckorna varierar från dag till dag, från stilleben till mer levande luckor - alla värda ett besök.
Du kan bl.a. möta tomtar, kycklingar, olika sagoväsen, hästar, luciatåg, modelltåg och6/12
självklart även
folk.
Phloxvanligt
trädgårdshälsa
obleppÄ
gnineröfsdgybmeH

Adventskalender 2016

- Varmt välkomna till Äppelbo

I december välkomnar Äppelbo besökare till följande adresser för ”lucköppning”.
Luckorna varierar från dag till dag, från stilleben till mer levande luckor - alla värda ett besök.
Du kan bl.a. möta tomtar, kycklingar, olika sagoväsen, hästar, luciatåg, modelltåg och självklart även vanligt folk.

Gemensamt för alla är att de med gästfrihet sprider julstämning
– en magisk upplevelse i vintermörkret och en fin nedräkning till julen.

Tävling:

21/02

21/22
21/32

21/42

greblläT acinoM
trendieG acisseJ

nakryK
6 nybidroN

21 nelfnuH
1 anradrågnniF
- 71.lK
- 71 .lK

-61.lK

31 – 11 .lK

21/91

21/12

ravlaH aguJ

snegaH hco nedrågiraK joK
kitubsdråg

egassaM sanitsirhC

dehttaM akinnA
dnultseW anirataC
negitsogas div najokpaG

44 nedehaspO

21/61
21/71
21/81

dehttaM .maF
jokstsäH

almaG
1 .valliv/neknabatöG

21/41
21/51

nojieL .maF
aloks snedehgreB

- 71.lK
- 71 .lK
61-41 .lK

tannameb ,negad aleH
12-03:71 nårf

21/21
21/31

snedehgreB nedrågnalleM
edneoberdlä

hco gnirengis ,61 .lK
sraL ppäT ,gninjläsröfkob

21/01

21/11

nossrednA kirE anravksroN

nedehgreB

73 nedevsgåR
”nekcarabsnrävmeH”
nagutsdiks ,nedehgreB
61 nedevsgåR
71 nedehaspO
ån tta råg ,negitsogaS
.tla nagutsdiks nårf
paksnemeG obleppÄ
91 nedehaspO

8 nedehkcäbsroF
nedehgreB

-71 .lK
- 71.lK

21/6
21/7
21/8
21/9
aslähsdrågdärt xolhP
nosskirE ainoS
nossnoJ ibiB
ireggyrB obleppÄ

71 nedehsiR
4 natagybrotS
11 nybidroN
”aläs åp aoB”
04 nedehaspO/
nårf åg tla 2 nrob artsÖ
negävellaK-loH
- 71 .lK

- 03:41.lK

- 71 .lK
.54:8 ednarifaicuL
negad aleh neppö nakcuL

Tid:

Kl.17-19

Kl. 17- 19

Kl. 14 Kl. 15 Kl. 17 - 20

12-9 .lK
- 71 .lK
- 71 .lK
- 81 .lK

21/3
21/4
21/5

21/2

21/1

:gaD
:meV

aripsokcyL

nosskirE sungaM
nosskirE edurT
éjletaotof snossreP .E.A

Adress:

:sserdA

Vem:

Hembygdsgården
Äppelbo

Kl. 9-21
Kl. 17 Kl. 17 Kl. 18 -

Kl. 17 -

Kl.14:30 -

Kl. 17 Luciafirande 8:45.
Luckan öppen hela dagen

Kl. 17Kl.17 -

Kl.17 Kl. 17 Kl. 14-16

Kl.16-

Kl.17 Kl. 17 -

Kl. 11 – 13

hembygdsforeningen@appelbo.net
alt. ring Erik G 22 075

hco negnineröfsdgybmeH
anrerötamaretaeT

Dag:

Hembygdsföreningen och
Teateramatörerna

Lyckospira

Phlox trädgårdshälsa
Sonia Eriksson
Bibi Jonsson
Äppelbo Bryggeri

1/12

Norskvarna Erik Andersson

2/12

Mellangården Berghedens
äldreboende

”fd. Dalkullans i
konsumkurvan”
Finngårdarna 5
Nyåkern 1
Rågsveden 133

6/12
7/12
8/12
9/12

Fam. Leijon
Berghedens skola

Kl. 16, signering och
bokförsäljning, Täpp Lars

Magnus Eriksson
Trude Eriksson
A.E. Perssons fotoateljé

10/12

Fam. Matthed
Hästskoj

Hela dagen, bemannat
från 17:30-21

3/12
4/12
5/12

11/12

Annika Matthed
Catarina Westlund
Gapkojan vid sagostigen

Opsaheden 44

Risheden 17
Storbygatan 4
Nordibyn 11
”Boa på säla”
/Opsaheden 40
Östra born 2 alt gå från
Hol-Kallevägen

12/12
13/12

Koj Karigården och Hagens
gårdsbutik

Gamla
Götabanken/villav. 1

Bergheden

14/12
15/12

Juga Halvar

Forsbäckheden 8
Bergheden

16/12
17/12
18/12

Christinas Massage

Rågsveden 37
”Hemvärnsbaracken”
Bergheden, skidstugan
Rågsveden 16
Opsaheden 17
Sagostigen, går att nå
från skidstugan alt.
Äppelbo Gemenskap
Opsaheden 19

19/12

Monica Tällberg
Jessica Geidnert
Hunflen 12
Finngårdarna 1

Kyrkan
Nordibyn 6

20/12

Tänk på Bystugans minnesfond:
B.G. 130-3999 Ring 0281 13346

Dag:

Hembygdsföreningen och
Teateramatörerna 2/12

Lyc

3/12
4/12
5/12

Ma
Tru
A.E

8/12
9/12

Phl
Son
Bib
Äpp

10/12

Nor

15/12
10/12 Norskvarna Erik Andersson
16/12 Annika Matthed, Rågsveden 16, kl. 17Tävling:
Var med julstämning
i en utlottning av en fasadflagga!
Gemensamt
för alla 17,
är att
17/12 Catarina Westlund,
Opsaheden
kl.de
17-med gästfrihet sprider
11/12 Mellangården Berghedens
Hitta en bokstavskod vid varje lucka,
äldreboende
som redovisar 16 koder
mer medverkar i
– ensagostigen,
magisk upplevelse
i vintermörkret
tilleller
julen.
18/12 Gapkojan vid
skidstugan,
kl. 14-16 och en findennedräkning
en utlottning!
12/12 Fam. Leijon
Skicka
alla
dina
insamlade
koder
i
1
mail
till:
19/12 Koj Karigården o Hagens gårdsbutik, Opsaheden 19. kl. 1613/12 Berghedens skola
hembygdsforeningen@appelbo.net
Tävling:o bokförsäljn. Täpp
20/12 Juga Halvar, Opsaheden 44, kl.16, signering
alt.Lars
ring Erik G 22 075
o
14/12 Fam.
Var med i en utlottning av en fasadflagga!
lbMatthed
peHästskoj
15/12
21/12 Christinas Massage, gamla Götabanken,
kl. 17,30-21
p
Hitta en bokstavskod
vid varje lucka,
Ä
l
l
22/12 Monica Tällberg, Hunflenden
12,
kl.redovisar
17- 16 koder eller mer medverkar i
som
16/12 Annika Matthed
na ti
m
o
17/12 Catarina Westlund
k
en
utlottning!
l
Äppelbo
23/12 Jessica Geidnert, Finngårdarna 1, kl. 17ä
v
18/12 Gapkojan vid sagostigen
Skicka alla dina insamlade koder
i 1tmail till:
m
Hembygdsförening
r
24/12 Kyrkan, Nordibyn 6, kl. 11-13
-Va
21/12

vansbrobladet@telia.com

(Vid ej svar, lämna meddelande)

Vem:

1/12

för alla
att de med gästfrihet sprider8/12
julstämning
Bibi Jonsson
Luckorna varierar från dag till dag, från stilleben till mer levandeGemensamt
luckor - alla värda
ettär
besök.
–luciatåg,
en magisk
upplevelse
i vintermörkret
och en
fin nedräkning
till julen.
9/12
Äppelbo
Bryggeri
HästskojDu”Hemvärnsbaracken,
kl. 17kan bl.a. möta tomtar, kycklingar,skidstugan
olika sagoväsen, hästar,
modelltåg
och självklart
även vanligt
folk.

22/12
23/12

eller maila till:

Dag:

varje lucka,
den som redovisar 16 koder eller mer medverkar i en utlottning!
7/12
Sonia Eriksson
I december välkomnar Äppelbo besökare till följande adresser för ”lucköppning”.

24/12

för mer info

Bagarstugan bokas på
Tfn. 070 228 14 24

Färg Golv & Inredning

DALA-JÄRNA:
Myrbacka 92
Tel: 0281-59 60 40
www.nordsjoidedesign.se

Adventskalender
2016
Adventskalender
2016
Under 24 dagar kan du besöka följande adresser.
förtill
allaÄppelbo
är
- VarmtGemensamt
välkomna
att de med gästfrihet hälsar Er välkomna inför julen.
- Varmt välkomna till Äppelbo
Som en liten knorr utmanar vi Er alla med: Hitta en bokstavskod vid

Finns fortfarande lediga
tider inför jul o nyår!

Var med i en utlottning av en fasadflagga!
Hitta en bokstavskod vid varje lucka,
den som redovisar 16 koder eller mer medverkar i
en utlottning!
Skicka alla dina insamlade koder i 1 mail till:
hembygdsforeningen@appelbo.net
alt. ring Erik G 22 075

0281 719 88

.

15%
rabatt

Få skinande vinyl- och linoleumgolv med HG skyddsfilm. Vi har
även Gysinge linoljesåpa.

Äppelbo
Hembygdsförening

Ring

önskar
Anna, Åke, Kerstin, Karin och Marina.
Mottagningen är stängd den 22/12 t.o.m 28/12, samt
30/12.
Vid akuta besvär, ring ordinarie tel.nummer för hänvisning
till jourtandläkare i Borlänge.
Tandläkarna Anna och Åke Rehn
Rimgattu 6E
Björbo
Tel. 0241-232 50

Upp till

i snalluklaD .df”
”navrukmusnok
5 anradrågnniF
1 nrekåyN
331 nedevsgåR

exkl.moms

Fina golv
inför julen!

God Jul & Gott Nytt År

nedrågsdgybmeH
obleppÄ

1100kr

Är du intresserad? För anmälan ring: 0250-263 50 eller e-post:
overformyndaren@mora.se senast den 1:a februari 2017.

:diT

Annonsen

Kostar

Vi söker dig som vill bli god man eller förvaltare för personer som på grund av
hälsoskäl har nedsatt förmåga att sköta sina rättsliga, ekonomiska och/eller personliga
angelägenheter. Vi erbjuder kostnadsfri utbildning på Mora Folkhögskola den 8:e
februari 2017 kl: 08:30-16:00. Vi bjuder på lunch och fika.

- 41 .lK
- 51 .lK
02 - 71 .lK

Höööga

Vill du bli god man/förvaltare i någon av Överförmyndare
i samverkan i övre Dalarnas samverkanskommuner?

91-71.lK

Här

23 dec

91 -71 .lK

Den

11/12

Me
äld

12/12
13/12

Fam
Ber

14/12
15/12

Fam
Häs

16/12
17/12
18/12

Ann
Cat
Gap

19/12

Koj
går

20/12

Jug

21/12

Chr

22/12
23/12

Mo
Jess

24/12

Kyr

19/12

Koj Karigården och Hagens
gårdsbutik

20/12

Juga Halvar

Vansbro Köpmannaförening
i samarbete med
Svensk Handel

UPPTÄCK VANSBRO´S SPECIALBUTIKER! SHOPPA PÅ HEMMAPLAN!
Personlig service, fri parkering, caféer & restauranger inom gångavstånd.
Kolla in Vansbro köpmannaförenings hemsida www.vansbro.nu

Julklappstips! Julklappstips!
Presentkort på hårvård.

Presentkort på massage eller
ansiktsbehandling.
Doftljus från 29:-

Nu

har vi fyllt butiken med
julkorgar i olika prisklasser med the,
choklad, kaffe, ljus & julmys.

99:-

Välkomna!

ord.pris 169:-

Järnvägsg. 54, Vansbro Tel. 108 17
Hos oss hittar du julklappen
både för honom och henne.
Välkommen in!

Öppet: 10-18 vardag, 10-14 lördag

Långfärdsskridskor

Fri häl 799:- + bindning - isdubbar
Fast häl 899:- med bindning - ispikar

Passa på!

Norra Allegatan 23
Tfn 0281-103 20
digitalbutikerna.se

Ord.pris 375:stl. 20-41 Färg Fuchsia

Begränsat antal

2 för 199:- ord.pris 398:1 för 149:- ord.pris 199:-

Tel. 0281-10095 • 10490

Presentkort
Vansbro köpmannaförening
Säljes hos

Här finns färdiga julgrupper i olika prisklasser och
brett sortiment av julens alla blommor. Vi kan
förmedla blommor till hela världen! Välkomna!

Skolg. 4, Vansbro • 0281-109 00

VANSBROKIOSKEN
ÖPPETTIDER: Må-fr 06.00 - 20.00 Lö-sö 10.00 - 20.00

Musikgrejer: Strängar, kablar, trumpinnar...
Tel/fax 0281-108 65

Tel. 0281-710 25
Makitakampanj, året ut!

www.hecla.se

Bergslagsvägen 1 Vansbro Tel 010-471 95 70
ÖPPET må-fr 7-17, lö 9-12

Din SKOG & TRÄDGÅRDsbutik
försäljning•reparation•service
Lokstallet, Vansbro, tel 14144

Valfri stylingprodukt
från

Allväders stövel

95:-

X-tra TV!!
32” 2495:-

0281-709015

Presentkort
Vansbro köpmannaförening
Säljes hos

0281-101 67

Vill ditt företag synas här?
Kontakta
Vansbrobladet
för mer info
www.vansbrobladet.se

Vansbro Köpmannaförening
i samarbete med
Svensk Handel

Vill ditt företag synas här?
Kontakta
Vansbrobladet
för mer info
www.vansbrobladet.se

Nu har du möjligheten

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

Mötesrummet på Odd Fellow

Nu har Vansbrobladet tagit sig in i ett av
de kanske allra heligaste och hemligaste
hus som finns här i vår kommun.
Huset byggdes på initiativ av bland annat
stinsen Carl Lundahl år 1925. På 1930
talet blev huset brandskadat och återuppbyggdes med ytterligare en våning till det
utseende det har idag.
Huset är förstås Odd Fellow-logen 98
Järnbärarlands hus på Odd fellowgatan i
Vansbro.
Vad är då syftet med denna lokal och vad
gör medlemmarna egentligen?
De flesta ordnar har sitt ursprung i medeltidens skråväsende och hantverksgillen.
En Orden är en sammanslutning av
människor med ett gemensamt intresse och där det samtidigt förekommer en
viss slutenhet. I motsats till föreningar
och liknande, undervisar ordnarna sina
medlemmar om syfte och mål genom ett
ritualbundet arbete, där varje grad belyser
ett av den speciella ordens ideal.
Orden syftar till att fördjupa medlemmarnas medmänskliga egenskaper och utveckla den mänskliga karaktären.
Odd Fellow Orden bedriver dessutom en
stor humanitär verksamhet i form av olika
biståndsprojekt.
Odd Fellow står för Vänskap - Kärlek
-Sanning - ett valspråk som det är varje medlems högsta mål att ha som sitt
livs rättesnöre. Odd Fellow står för medmänsklighet och människokärlek.
-Vi kallar oss ”den etiska Orden”
Genom en djup social gemenskap, som
bygger på uppriktig vänskap, kan medlemmarna få en ny dimension och mening
med sitt liv. Vi kallar ibland Orden för en
”högskola för den mänskliga karaktären”.

-Är Odd Fellow en hemlig orden?
Nej, det är en sluten orden. Med det menas att du blir medlem på rekommendation
av någon eller några som redan tillhör
orden. Därefter sker en omröstning bland
medlemmarna, minst 80% måste då svara
ja. Idag finns 289 loger i Sverige och i ett
stort antal länder runt hela världen.
Två gånger i månaden hålls ett logemöte,
som för den oinvigde skiljer sig från de
vanliga årsmöten vi är vana vid. Längst
fram sitter övermästaren, till vänster sitter den senaste övermästaren, längst bak
sitter undermästaren (vice ordförande)
och på höger sida om övermästaren sitter
sekreteraren som för protokoll.
Övermästaren sitter i regel på sin post i
två år därefter tar vice över och på så vis
har det rullat på sedan 1925.
Varje möte avslutas med att belysningen
släcks ner i möteslokalen och en stjärnhimmel tänds upp i det välvda taket. En
skön stund med lite fin musik och där man
verkligen slappnar av ifrån vårat stressiga
liv, säger Uwe Weigel.
Efter mötet går man en trappa ner till
den stora salen. Alla möten avslutas då
med en brödramåltid som oftast består av
tre-rätters middag.
På senare tid har verksamheten och även
huset öppnats upp en del, t.ex 2015
bjöds det på korv under konstrundan, i
år arrangeras en julfest tillsammans med
Barnensdags föreningen.
Det finns även en damklubb där ordensmedlemmarnas fruar och sambor är
välkomna. Upptagningsområdet sträcker
sig från Gagnef, upp till Malung och består idag av ca. 60 ordensbröder, som kan
tyckas ha minskat på senare tid, från att
ha varit 100 för ett antal år sedan.
Text o Bild NG

(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

Genomett
ettunikt
uniktsamarbete
samarbetemed
medGagnefsbladet
Vansbrobladet ger
ger vi
vi dig
dig nu
nu chansen
chansen att
att nå
nå ut
ut
Genom
med
din
annons
till
en
större
läsarkrets.
Med
annonsering
i
både
Gagnefsbladet
med din annons till en större läsarkrets. Med annonsering i både
och Vansbrobladet når du ut till ca. 10.000 hushåll.
Vansbrobladet/JärnaNytt och Gagnefsbladet når du ut till ca. 10.000 hushåll.
Bokadin
dinannons
annonssom
somvanligt
vanligthos
hososs
ossoch
ochvill
villdu
dudubbelannonsera
dubbelannonseraså
såser
servivitill
till
Boka
att
den
även
kommer
med
i
Vansbrobladet
–
enkelt
och
smidigt
för
dig.
att den även kommer med i Gagnefsbladet! enkelt och smidigt för dig.

GAGNEFSBLADET

+

MANUSSTOPP
Kom ihåg att lämna era manus i tid
Om korrektur önskas, inlämning senast FREDAG kl. 12.00
Färdiga annonser lämnas före MÅNDAG kl. 12.00

Redaktionen

Besök vår hemsida

vansbrobladet.se

Sportsidan
DJIK

VAIK

JÄRNASPELEN
Söndag 18/12 kl.11.00

Snöå skidstadion
Sprint
Servering
Välkomna!
Dragningslista julkalender 2016
Dala-Järna IK-Skidor
1/12 nr 147
2/12 nr 990
3/12 nr 355
4/12 nr 781
5/12 nr 318
6/12 nr 296
7/12 nr 111
8/12 nr 884
9/12 nr 630
10/12 nr 487
11/12 nr 665
12/12 nr 521

13/12 nr 456
14/12 nr 570
15/12 nr 651
16/12 nr 34
17/12 nr 398
18/12 nr 788
19/12 nr 661
20/12 nr 933
21/12 nr 428
22/12 nr 90
23/12 nr 681
24/12 nr 187

Avhämtning hos KD Textil,
Myrbacka 86, Dala-Järna.
Medtag hela kalendern.
Ej uttagna vinster före 1 feb 2017
tillfaller föreningen.

TACK!

Till alla som gjorde bingokvällen
så lyckad.
Ett speciellt tack till ICA som stod
för fikat och nedanstående
företag som skänkte vinsterna:

Vansbro Sparkfabrik
Emmas kroppsvård
Skogma
Ivars MC & Motor
Selins
Dala golvservice
Sågboa
Skanska
Grevens Bil & Tjänst
Fågelklubben Vingarna
COOP
Monark Exercise AB
BP-Nisse
Vansbro EL
Vansbro Radio/TV
Västerdala service
Vansbro byggshop
Sv Handelsbanken
Möbelverksta´n

Västerdala EL
Vansbro sportaffär
Swedbank
ICA Supermarket
Glas & Ram
Hellmo information AB
Kox in
Karins hårverksta
OK Q8
Olséns järnhandel
Värdshuset Flottaren
Åhls bildelar
Edvin Larsson Mek
Svenne Rubins
Pyramidbageriet
Gubbgårdens slakteri
Trudelutta
Vansbro konditori

Styrelsen för stödföreningen för
Vansbro AIK:s ishockey

VAIK-Hockey

Dragning

Nu har du chansen att se
skidtävling live!

Månadsdragning December 2016
1:a nr 176
		
2:a nr 75 		
3:e nr 165 		
4:e nr 35

Kom ihåg!
Nästa vecka (v.51) kommer årets sista Vansbroblad/JärnaNytt.

Vecka 52, mellandagarna tar vi ett välbehövligt juluppehåll.

Vecka 1, 2017 är vi i full gång igen, med nya friska krafter

Ingen höjning av taxor för
avfalls- och vattentjänster
Inom Dala Vatten och Avfall AB har vi sedan starten strävat efter att vara
kostnadseffektiva för att hålla taxorna på en rimlig nivå. Med en samordnad,
effektiv och kunnig organisation kan vi hålla nere kostnaderna, samtidigt som
kvalitet och servicenivå på våra tjänster ökar.
Inför 2017 föreslår vi kommunfullmäktige att avgifterna för avfallshantering
samt brukningsavgifterna för vatten och avlopp är oförändrade. Den höjning som sker är 10% på avgiften för nyanslutningar till kommunalt VA.
Det är glädjande att se att vår organisation fungerar, och att
verksamheterna fortsätter utvecklas för kundernas bästa.

Vi förbättrar din dag!
020-200 210 I info@dvaab.se I www.dalavattenavfall.se

Tillsammans kan vi hjälpa djuren!
Sms:a DJUR till 72120
för mer information.
www.djurensratt.se
08-555 914 00
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Restauranger
i Vansbro kommun

Från

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

Köksknivar, olika sorter tex: kock-skalbröd-all-japansk kniv. från 289:Praktiska Skärbrädor och knivblock
Klassiska Mormors/farfarsgrytan

999:- ord. pris 1595:-

Stekpannor,plättpannor mm
Roligt, nyttigt och dekorativt
med Årets julklapp!

För den yngre generationen

Spiralizer, Wilfa SL1SS 999:Airflow, kaminfläkt. Sunwind
Smart värmedriven fläkt som
effektivt cirkulerar värmen från
din kamin eller spis.
Olika storlekar
från 695:-

Gasolkamin
Miniflame

695:-ord.795:-

Slushmaskin
Ariete

399:-

ord. 499:Minidonut-maker

499:-ord 699:-

Popcornmaskiner, olika
sorter från

399:-

Origo Heat Pal

Nu! 1595:-ord.1795:-

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

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
Tor: Kassler, rosépepparsås,
ris/potatis.
Krämig rotfruktssoppa.
Ugnstekta äpplen, vaniljsås.
Fre: Kaviarströmming.
Köttfärslimpa, gräddsås, pot.
Mån: Fläskpannkaka, lingonsylt.
Prinskorv, spenat & potatis.
Tis: Färsbiffar, m rödkål,
lingonsylt.
Torsk, gubbröra, potatis.
Ons: Rödbetsallad, julskinka,
potatis.
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.
Kycklingfilé med bacon,
paprika och ris.
Mån: Fiskgratäng, kokt potatis &
citron.
Isterband, persiljestuvad
potatis & rödbetor.
Tis: Kycklinggryta med ris.
Stekt fläsk med löksås.
Ons: Stekt fiskfilé, vitvinsås,
potatis & sockerärtor.
Nötstek, gräddsås & gelé.

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

Tel 0281-20698

BROGRILLEN
GRILLKÖK & PIZZERIA

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

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

85:-

0281-240 80
snoaresort.se

Julbord
27 nov - 24 dec
Från 390kr

Meny mm finns på hemsida

Värme till dig och maten
när du är på vinterutflykt!

TV-RADIO-VITVAROR-RAKAPPARATER-HÅRVÅRD-BELYSNING mm

!
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Öppet:

edag 9-18
Måndag-fr
4
lördag 10-1

Stationsv. 1 Björbo Tel. 0241 79 32 70

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

Låt oss framtidssäkra det åt dig!
Nostalgiverksta´n • Järnvägsgatan 35, 780 50 Vansbro • 0281-719 88

SKATTJAKTEN 2016

Varje dag fram till julafton hittar ni ett bra erbjudande hos våra annonsörer.
OBS! vissa gäller endast en dag. Hos respektive företag hittar ni också bild på
ett djur som, när ni samlat ihop tolv st lämnar/skickar till redaktionen.
Alla med minst 12 rätta djur deltar i en utlottning med fina priser,
bestående bl.a av presentkort från våra annonsörer.
Söndag 18 december
Torsdag 15 december

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

Ove Andersson
vid hans bortgång.
KRISTINA
Leif och Veronica

EXTRAÖPPET IDAG!
TILL kl. 21.00
till Er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår käre

Julsånger live med Ove, mm.
Välkomna!

Göte Nyrén
vid hans bortgång.
Ett särskilt tack till
personalen på avd. 3 orange,
för god omvårdnad.

VANSBRO

Fredag 16 december

Måndag 19 december

Tavelinramning!
I dag lämnar vi 20% rabatt

Kuddfodral
Köp 3 betala för 2

Lördag 17 december

Köp 4 betala för 3
gäller ALLA varor i butiken
under dagen

till Er alla som hedrat minnet av
vår älskade

Dala-Järna, tfn 0281-21188

Markiser • Vävbyten • Persienner och reparationer

Britta Karlsson

Tisdag 20 december

vid hennes bortgång,
för blommor och gåvor
till olika minnesfonder.
Ett särskilt tack till personalen
på Söderåsen, lilla gruppen.
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-20% på skor
& konfektion

LEIF
Sven-Erik, Lars-Göran, Anna

CYKEL & SPORT Vansbro
Äppelbovägen 2 Tfn 0281 10167
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Onsdag 21 december

25%rab

på julb

LISBETH
Karin
Kajsa-Stina och Erik
med familj

Vår kära

Vår älskade

Ann-Marie
Hellenberg

Siv Palmquist

* 24 juli 1934
† 8 december 2016
Ewa
Åsa och Bernt
Dan och Pernilla
Ann
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Syskon
Övrig släkt och många vänner

Du vårdat så många av dina
och värnat om stora och små
Vi trodde att krafterna dina
var något som skulle bestå
Nu står vi här utan navet
i hjulet som var ditt allt
Ett ljus har för evigt slocknat
här blev plötsligt tyst och kallt
Ett hjärta av godhet
har slutat att slå
två flitiga händer
har lagt sig till ro
Mitt i sorgen vi minns dig,
med glädje och kärlek så stor
och är stolta att vi fått ha dig,
som vän och mor
Tack för kärlek och omsorg
för glädje och många skratt
Vi önskar dig nu en evig,
god natt
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka torsdagen
den 22 december kl. 13.00.
Efter akten hälsas alla
välkomna till en minnesstund i
Församlingshemmet. Svar om
deltagande till Begr.byrån
Brandser tel. 0281-14036 eller
begravningsbyran@brandser.se
senast fredagen
den 16 december.

* 22 januari 1938
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Vansbro den 29 november 2016
Ulf
Ing-Marie och Mats
Jimmy, Jenny, Joakim
Vi binder en krans av minnen
De vackraste och finaste vi har
Vi vet att de aldrig skall vissna
Hos oss är Du alltid kvar
Låt oss minnas de soliga dagar
då sorg och smärta fjärran var
Låt oss minnas de glädjedagar
då vi tillsammans var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vansbro kyrka
fredagen den 30 december kl.
13.00. Efter akten inbjudes till
en minnesstund i Församlingsgården. Svar om deltagande
till Begravningsbyrån Brandser
tel. 0281-14036 senast
torsdagen den 22 december.

En sista hälsning
som räddar liv
Din minnesgåva gör stor skillnad.
Kontakta oss på 010 –199 33 00
eller lakareutangranser.se
Tack för att du hjälper oss att
rädda fler liv.

att

elysnin

g

PG: 90 06 03 – 2

Hjul klappstips från
Öppet alla vardagar vid jul och nyår
öppettider som vanligt
Domkraft
2 ton

Verktygssats
179 delar från
KS TOOLS

399:ord.475:-

1249:ord.2815:-

Starthjälp
EXIDE/TUDOR

Grovdammsugare
KÄRCHER

1499:ord.1979:-

599:ord.895:-

Kupévärmare
pris från

299:-

LED-lampa
KS TOOLS

140:ord.326:-

Vi har

Ctec laddare 5A

749:ord.840:-

även

KORT

NT
PRESE

Brandsläckare
2 kg

299:-

ord.319:-

6 kg

God Jul o Gott Nytt År!

499:-

ord.537:-

Önskar vi alla våra kunder

VANSBRO Äppelbov. 30 • 0281-10460
Månd-fred 08.00-17.30 • lörd 10.00-13.00
MALUNG S. Hantverkarg. 39 • 0280-10056
Månd-fred 08.00-17.00 • Lunch 12.00-12.30

Besök adbildelar.se för flera fina
erbjudanden!
Följ oss även på Facebook!

