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POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSER
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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21
ing
rtsättn
God fo a året!
ny
på det

Kokosmjölk
Garant
250ml

Ägg 12-pack
Garant eko

Från frigående höns

500 g

Gäller ej eko
225g
Bli bonuskund direkt i kassan.
Säg bara till så löser vi det
på några sekunder!

20kr
/st

PRISBOMB!

Wokmix
Garant, fryst

Frysta bär
Garant

400g
Max 5 köp/hushåll

10kr
/kg

25kr
/st
2 för
15kr

Torskfilé
Omega, fryst

Svenska äpplen
Sverige, klass 1

2 för
25kr

10kr
/st

5:-

Mozzarella

/st

Fresca 125g

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

Snö kommer!

Fisher skidpaket Jr. från 1495:Fisher skidpaket Sr. från 1995:Fisher Vasaloppspkt. 2900:Fischer. Rossignol. Skinn
Vallningsfria skidor fr. 2200:Pjäxor Fischer. Alpina skidhandskar.
Stavar, vallor, fäste glid, vallatape

Utförsäljning av
-50%
skiddressar, längd
Vinterkonfektion
jackor-byxor-overaller -20%
barn, jr, dam o herr

CYKEL & SPORT Vansbro

Allt för ett lyckat vinterfiske
Maggot Metmask Beten
Äppelbovägen 2 Tfn 0281 10167

Frälsningsarmén

Fre 6/1
11.00
		
		
		
		
		
		
Sön 8/1 16.00
		
Ons 11/1 19.00

Alla Varmt
Välkomna!

Minneskonsert i samband 		
m Frälsis nyutgivna CD-album
”Ett land av ljus”. Kommendör
Sven Nilsson kåserar, sång av 		
Daniel Viklund & Ludwig 		
Fontanac. Arméfika.
Möjlighet att köpa CD.
Gudstjänst.
Daniel och Ludwig.
Gemensam bön.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Taborförsamlingen

Kapellgatan 5 Vansbro
Fr 6/1
11.00 Trettondagsgudstjänst,
		
Bosse Henriksson, Rachel 		
		
Liljenberg med team.
Sö 8/1 14.30 Sång Bäckaskog Avd 2
Ti 10/1 19.00 Första samlingen på
		
gemensam bönevecka.
Välkomna!

Källartorpskyrkan

Fr 6/1
16.00
				
				
				
Ti 10/1 19.00
On 11/1 19.00

Alla Varmt
Välkomna!

Vännernas grötfest.
Sång av Rut och Samuel Johans
son, Emelie och Anders Palm.
Gemensam bönevecka vecka 2.
Tabor
Frälsningsarmén V-bro.

VANSBRO BIO
Medborgarhuset
Boka biljett på:
bjornbio.se

Kursstart 9 januari 2017
Anmälan 070-173 56 32, livibalansdalarna.se

”Fjället i mitt hjärta”
Naturfilmaren

Ingemar Lind

visar sin senaste film och kåserar om
nordisk vildmark

2kr/minut exkl.lagringsmedia.
Prisexempel: 60min kassett på DVD-Skiva

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

Tacobuffé
kl 18-21 100 kr

kl 21-01

Öppen Scen

häxans dotter
- Sv tal, otextad:
Animerad barnfilm
To 5 jan 16.45
Lö 7 jan 13.45

Skönheten i allt
SverigePremiär!

Drama, Will Smith
On-to 4-5 jan 21.00
7 år
Btill Sö 8 jan 18.30

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

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!

TANDLÄKARE
Orvar Bergvall

Norra Allégatan 34 Vansbro

Tisdagar Onsdagar Torsdagar
Försäkringskassans referenspris

Varmt välkomna önskar Lisa och Erik med familj och personal!
www.dalajarnahotell.se

tel 0281-20698

facebook.com/dalajarnahotell

Ett hjärtligt TACK!

4 lit konc spolarvätska

NU!
99:-

/st

Öppettider:
Vard 08.00 - 17.30
Lörd 10.00 - 13.00

Vansbrobladet/Järna-Nytt
Ansv. utg. Nils Gudmunds

To 12 jan 19.00
15 år Animerad barnfilm
On 4 jan 16.00 Fre 6
3D: On 11 jan 19.00
jan+sö 8 jan 13.30 Btill
Bamse och

Tel. 0281-595600
www.orvarbergvall.se

kl 16 MIF-LIF

För uppvaktningen på min födelsedag.

För skada pga uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.

Dramakomedi, L Endre

Assassin’s Creed
Fre 6 jan 21.00
11 år
SverigePremiär!
Sing - Sv tal, otextad
Action/äventyr

Inträde 50 kr, då ingår fika.

Låt oss framtidssäkra det åt dig!

Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden.

måste gitt
SverigePremiär!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

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

Utkommer varje helgfri onsdag med en upplaga på ca 5.000 ex.
Eftertryck förbjudes. För insänt, ej best. material ansvaras ej.

Komedi,
Robert Gustafsson
On-to 4-5 jan 18.30
Fre 6 jan 16.00, 18.30
Lö 7 jan 15.30
Sö 8 jan 16.00
11 år

Hulåns ordenshus tisdag 10 jan. kl.19.00

Trettondagskalas Fredag 6 januari

Årg 64

Program 4–12 jan

Hundraettåringen
som smet från
notan och försvann

www.adbildelar.se
vansbro@adbildelar.se
0281 - 104 60

100-åringen

ombud i Vansbro

Däck

SVETTIGT-BILLIGT & BRA
Dags igen för gympan.

Motorsåg

Husqvarna från 1990:-

Spolarvätska

4 liter koncentrerad

Myrbackahallen
Är NU
de !
onsd. 11/1 kl.19-20 Motionsgympa
td
ag
s
sönd. 15/1 kl.17-18 Familjegympa
sönd. 15/1 kl.18-19 Cirkelträning 13år »
Helena 0730-531427
Kvarnåkersskolan
månd. 16/1 kl.18.30-19.30 Motionsgympa herrar
Olle 0281-71018
Tveka inte, kom o var med! D-J Motionsgymnastik

till de
flesta fordon
0281-20220

KOM I FORM

GÖR SOM ANDRA

www.free-from-fat.com
Tel: 0708 689867

SKOGSÄGARE
Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner

Värdering
Ekonomi
Juridik

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

Torsdag 5 januari

kl 14.00 Legoland Andakt. Torbjörn Axelson.

Fredag 6 januari

kl 11.00 Äppelbo kyrka Familjegudstjänst. Sune Ek.
Juldans för alla. Gottepåsar.

Söndag 8 januari

kl 11.00 Nås kyrka Gudstjänst. Båt Lena.
kl 16.00 Vansbro kyrka Gudstjänst. Båt Lena.

Tisdag 10 januari

kl 10.00 Församlingshemmet, Järna
Träffpunkten startar igen.

Tisdag 10 januari

kl 10 Nås kyrka Södra Afrikagruppen startar igen.

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

”Utsikten” onsdagar kl. 10.30 i Vansbro Församlings
gård, med start 11 januari.

Nabucco

Lördag 7 jan kl. 19.00
Bilj 250 kr vid kassan
Ungdomspris 190 kr

efter helgerna!

Vi hjälper dig till toppform
Else-Britt och Thorsten Limnell
Oberoende Herbalifedistributör

68:- Ord.pris 104:-

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Verdi´s

Ni som väntar på
resultatet från skattjakten får vänta en
vecka till.
Vi presenterar den
lycklige vinnaren i
nästa nummer.
Red.

KulturVansbro
www.vansbroteater.se
Välkomna!

DIN LOKALA

SPOLBIL

Nästa operaföreställning:
Den 25 februari 2017
Dvorák´s Rusalka

• Underhållsspolningar

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER

TE RÖJ & PLÅT AB
Bygg, Plåt, Tak mm.
Gratis offerter

076-277 41 15, teroj.se
Provkör NYA Ford

Mondeo

11-kaffe torsdagar i Vinterträdgården, Församlings
hemmet i Järna, startar igen 12 januari.
Pastorsexpeditonen i Järna: telefontid vardagar 9-12,
torsdagar 10-12. 0281-204 58, 200 91.

Dala-Järna 0281-211 20

.
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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
Tfn 22105 Hjärtligt Välkomna!
www.appelbovardshus.se

Äppelbo

Tfn. 070-6823769

symtom, KOL m.m

MATTSSON´s

d
Tel 0281-71784
Vi har även
Pellets!

Äppelbo

Tak & fasad
– allt inom målning –

sad

ing –

www.vansbrosparkfabrik.se

070-5598615

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

M. Berglunds Skogsentreprenad

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!

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

240kr

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

Kontakta Vansbrobladet för mer info!
Håll utkik efter våra
provsmakningskvällar på:
www.appelbobryggeri.se

Allt inom golv
och vägg,
kakel och klinkers

•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
DJIK

VAIK

PROGRAM SKIDSERIE 2017

11/1
18/1
25/1
1/2
8/2
15/2
22/2

Dala-Järna (fri stil)
Vansbro (klassisk stil)
Äppelbo (klassisk stil)
Dala-Järna (klassisk stil-sprint)
Vansbro (klassisk stil)
Dala-Järna (fri stil-masstart)
Hulån (klassisk stil)

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

Fredag 6 januari A-lag

STARTTIDER : ONSDAGAR 18.30

ANMÄLAN PÅ PLATS: Temp.gräns -15º

Restauranger
i Vansbro kommun

19.00 VAIK - Ore

Hockey

Husmanskost - Buffé

Onsdag 14 januari U14

13.00 VAIK/Malung - Avesta
Friåkning se hemsidan - www.laget.se/vaik
Bli medlem i VAIK-hockey
- Familj 300 kr, -Ungdom 50 kr, >18 år 100 kr

bg 385-3280

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
Tor: Raggmunk stekt fläsk, lingon
Minestrone soppa.
Blåbårspaj, vaniljsås
Fre: Ingen lunch, helgdag.
Mån:Falukorv, stuvade morötter,
potatis.
Pasta carbonara.
Tis: Fiskgratäng o potatis.
Sjömansbiff m potatis.
Ons: Kycklingwok, dressing, ris.
Dillkött, potatis

700 års
erfarenhet av
skogsskötsel

mån-fre kl 11-14
lör-sön kl 12-15

0281-103 33

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

0281-109 55

Tor: Raggmunk med fläsk &
lingon.
Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes
Fre: Öppet som vanligt, ej dagens
Mån:Fiskgratäng, kokt pot &

citron
Isterband, persiljestuvad
potatis & rödbetor
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Pasta m kycklingsås o
gorgonzola
Ons:Nötstek, gräddsås o gelé.
Panerad fisk

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

Tel 0281-20698

BROGRILLEN
GRILLKÖK & PIZZERIA

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

Supportchef
Vi utvecklar vår organisation och söker dig som vill leda och
utveckla vår nya supportavdelning, och samtidigt bidra med
dina kunskaper inom IT och projektledning.
Vi kan erbjuda dig ett intressant jobb i en spännande
bransch med stor samhällsnytta.

Vill du skapa höga värden för kommande
generationer behöver du vara aktiv i skogen.
Vi hjälper dig i skogsbrukets alla faser.
Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.
Jörgen Hult, Virkesköpare
Telefon 01046-773 07
jorgen.hult@storaenso.com

Läs mer om tjänsten och ansök via
www.sprint.se senast 2017-01-15.

Rekrytering i samarbete med Sprint.

020-200 210 www.dalavattenavfall.se

Dala Vatten och Avfall AB är ett regionalt VA- och avfallsbolag som ägs av kommunerna
Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Vår uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår
i dessa kommuner samt förse invånarna med dricksvatten och avloppsvattenrening. Vårt
huvudkontor finns i Leksand.

Nytt år och nya möjligheter,
2017.

Som alltid känns det lika ovanligt och konstigt att skriva ett nytt årtal.
Flera av oss har avgett nyårslöften, sluta
röka, gå ner i vikt, motionera mera och
allt annat möjligt och omöjligt. Vi på redaktionen har slutat med detta för många
år sedan, vet att det sällan fungerar som
man tänkt, efter någon månad är det
mesta glömt och allt återgår oftast till det
vanliga.

Julledigheten har tillbringats med en
massa böcker, marknadsföring, reklam
och annonsutformning mm. Inte det allra
roligaste kanske ni tycker, men oerhört
nyttigt och lärorikt måste jag säga.
Ni annonsörer som vill ha lite goda råd och
idéer får gärna höra av er, något har man
förhoppningsvis lärt sig.

Vad kan vi hoppas av det nya året?
Om man ser tillbaka på året som gått
tycker jag att nöjeslivet avstannat här i
vår kommun. Med nöjesliv tänker jag i
första hand på musik, dans och lite festligare tillställningar. Minns hur det var för
en massa år sedan när det dansades på
parkhallen i Vansbro varannan helg, övriga
helger fanns alltid någon tillställning i närområdet. Under sommaren fanns folkparkerna i Nås, Gagnef, Dala-Floda mm och
Barnensdags festligheterna i Vansbro.
Vi minns med välbehag Badrocken, bondrocken och Vilda-Vansbro.
VNF-Festivalen och marknadsdansen i

Järna verkar även de insomnat på
obestämd tid.
Vad gör alla ungdomar idag?
Varför går det inte att återuppliva dessa
tillställningar?
En teori jag har är att det för föreningarna
i stort sett är omöjligt att arrangera något
med våra myndigheters numera hårda
krav. Det blir helt enkelt för dyrt med alla
krav som ska uppfyllas dessutom har artistkostnaderna rusat i höjden. Ni som har
några idéer om detta tycker jag ska höra
av er till oss på redaktionen, kanske kan
vi vara till hjälp för att få igång något inför
det nya året.
En viktig funktion som alltid varit en stor
tillgång, är våra ideella föreningar, de gör
ett stort och mycket viktigt arbete som
sällan uppskattas tillräckligt, det ni alla
kan göra är att åtminstone gå på respektive förenings årsmöte. De eldsjälar som
fortfarande jobbar uppskattar verkligen
detta och välkomnar alltid nya idéer, tror
också att flera av dem välkomnar yngre
förmågor som kan hjälpa till och även
förnya styrelsearbetet.

Vår älskade

Vår kära

Betty Ilbäcks

Birgitta Ihlar

* 23 juli 1930
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Skålö den 24 december 2016

* 8 november 1960
har idag lämnat oss
efter en lång tids sjukdom
Nås den 25 december 2016

Dan
Marianne och Björn
Linnéa, Julia, Jonathan

Lars med familj
Karin med familj
Grete
Övrig släkt och vänner

Övrig släkt och vänner
Källartorpskyrkans församling

Det hem som Du älskat,
där blommor har spirat
Det lämnar Du nu
för en skönare värld
Den tomhet vi känner,
kan ord ej beskriva
Hav tack för det goda
Du sått på Din färd
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Källartorpskyrkan
lördagen den 14 januari
kl. 13.00. Efter akten inbjudes
till en minnesstund. Svar om
deltagande till Begr.byrån
Brandser tel. 0281-14036
senast tisdagen den 10 januari.

En förening som verkligen ska ges stort
beröm är Dala-Järna Snöskoterklubb, de
jobbar och sliter för att våra skoterleder
ska hållas i ett bra skick, fick tyvärr nyss
en tråkig nyhet. Slogboden vid sjön
Säxen som invigdes bara för några år
sedan har brunnit upp. Efter samtal med
Johan Hjalmarsson är deras ambition att
den ska återuppföras, så alla ni, om ni
tycker som Johan får ni gärna lämna ett
bidrag till detta. Enklast genom att sätta in
en slant på bankgiro 412-7601.
Text o Bild NG

Kära Birgitta
Nu har Du nått himlen
efter vandringen här,
och mött Dina kära
Mamma, Pappa,
Eva och Per
Nu kan Du springa,
sjunga och le
medan all skönhet
Du runt Dig kan se
Vi tacksamma är
för all kärlek Du gav,
och vet att vi åter
skall mötas en dag
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Källartorpskyrkan
fredagen den 13 januari
kl. 13.00. Alla som önskar
närvara hälsas varmt välkomna.
Akten avslutas i kyrkan.
Tänk gärna på LoveNepal
tel. 08-121 303 00.

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

Bengt Nordquist
vid hans bortgång.
Ett särskilt tack till personalen
på Söderåsen avd. Röd 1
för god vård och omsorg.
VIOLA
Barnen med familjer

till Er alla som hedrat
minnet av vår kära

Ann-Marie
Hellenberg
vid hennes bortgång.
För blommor till hemmen och
båren, telefonsamtal samt för
gåvor till olika minnesfonder.
Ett särskilt tack för den vackra
sången och musiken i kyrkan.
Barnen med familjer

Vårt varma

Tack

till Er alla som hedrat minnet
av vår älskade

Hubert Pettersson
i samband med att han lämnat oss.
Ett särskilt tack till personalen på
Söderåsen röd 2 för kärleksfull
omvårdnad.

Inga

Margareta och Marianne
med familjer

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

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

Siv Palmquist

Helge Myrberg

vid hennes bortgång.
Ett särskilt tack till personalen
på Söderåsen Lilla gruppen för
god vård och omsorg.

vid hans bortgång.
Ett särskilt tack till personalen
på avd. 1 och avd. 2 samt
Hemtjänsten i Vansbro
för god vård och omsorg.

Ulf
Ing-Marie och Mats
Jimmy, Jenny, Joakim

Barnen med familjer

Priserna gäller onsdag 4/1 till söndag 8/1 2017

Micropopcorn
ICA. 3X100g.
Jfr pris 33:33/kg.

Kassler
ICA. Dansk köttråvara. Ca 600g. Vinmarinerad
Max 2 köp/hushåll.
Jfr pris 59:90/kg.

Skogaholmslimpa
Skogaholm. 775g.
Jfr pris 12:90/kg.

Äpplen Royal Gala
ICA. Italien/Frankrike. Klass 1.
Max 3kg/hushåll.
Jfr pris 10:00/kg.

Välkommen till ortens trevligaste matbutik
önskar Jonathan och övrig personal

