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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Nyuppdaterad utställning av

Kycklingfilé
Hushållsost
Eldorado badrumsinredning.
Arla
fryst
900g

17-26%

Utförsäljning
av utställningsmöbler
3 för
Ca 1,1-2,2kg 49.95kr

50% rabatt

99kr

Kaffe
Garant

/kg

450-500g
Gäller ej eko
Max 2 köp/hushåll

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21
Nu är äntligen
salladsbaren
tillbaka efter
juluppehållet!
Enportionsrätter
Findus

99:-/kg

Utställning med ca. 1
plattor att titta p

Fryst
304-400g
Max 4 köp/hushåll

Juice
Premier

2 för
35kr

PRISBOMB!
2l
Välkomna
till
Lokstallet
Vansbro!
070-678
73 87
Flera olika sorter
15kr
2 för
cegebyggochmark@gmail.com
/st
49kr

Komihåg att vi har riktigt goda smörgåstårtor för beställning!
Vi har 4, 8, 12, 16, 20 bitars tårtor! 50:-/biten!
komihåg bara att beställ era tårtor senast ett par dagar före
så vi har möjlighet till beställning av råvaror! :)

5:-

/st
Krossade tomater
Garant eko, 390-400g,
max 10 köp/hushåll

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

CeGe Bygg & Mark

 Rörmokare
 Murare
070-678 73 87
 Snickare cegebyggochmark@gmail.com

Frälsningsarmén

Sön 22/1 16.00 Gudstjänst.
		
Karin och P-O Larsson.
Ons 25/1 11.00 Musiklekis
14.00 After school! Terminsstart!
17.00 Mätt & förlåten 		familjemiddag.

Alla Varmt
Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Taborförsamlingen

Kapellgatan 5 Vansbro
Sö 22/1 11.00 Gudstjänst
		
Annette & Bo Mattsson.
Må 23/1 18.00 Styrelse och planering hos
		
Ove o Elisabeth.
Ti 24/1 18.00 Bön.
Sö 29/1 11.00 Församlingens Årsmöte.

Västerdalarnas Friförsamling
Lörd 21/1 19.00
Sönd 22/1 11.00
			
			

Tonår/Träffpunkt.
Gudstjänst, Åke Johansson,
barnsamling, ”Källargudstjänst på vinden”. Kyrkkaffe.

Alla varmt välkomna till Myrbackakyrkan

Källartorpskyrkan

Lö 21/1 19.00
				
Må 23/1 09.00
Ti 24/1 18.00

Alla Varmt
Välkomna!

ÖPPET

CH:s Gårdsbod

Gemenskapskväll med
församlingsmöte.
Bön.
Symötesstart.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Skålö, Tfn 070 621 92 09

Onsd-fredag 10-18

Presenter
Tvättbara lammskinn • Hantverk i ull och skinn
m.m

Välkomna!

Carina

VANSBRO BIO
Medborgarhuset
Boka biljett på:
bjornbio.se

Programmet gäller
18–26 jan
Hundraettåringen
som smet från
notan och försvann

Live by Night
sverigepremiär!

Actiondrama, Ben Affleck
Fre 20 jan 20.30
On 25 jan 19.00
15 år

manchester by the
sea Av K Lonergan

To 19 jan 19.00

Komedi, R Gustafsson
Lö 21 jan 15.15
11 år Musikdokumentär
Fre 20 jan 18.30
Jag, Daniel Blake
Lö 21 jan 17.30
Drama av Ken Loach
Sö 22 jan 16.00
On 18 jan 19.00
15 år split Skräck/Thriller

Lion

sverigepremiär!

Drama, Rooney Mara
Lö 21 jan 19.30
To 26 jan 19.00
11 år Sö 22 jan 18.00

Förra årets succé är tillbaka!

Vi dansar ut julen på Sälas bystuga i
Äppelbo den 22/1 kl. 15,
med musik och julgransdans.
Tomten kommer med paket till alla barn.
Fika finns att köpa.

11 år

marcus & martinus
– Tillsammans mot
drömmen
Btill
sverigepremiär!

15 år

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

Välkomna!

Filadelfia Lövsjön

Lörd 21/1
16.00 Väckelsemöte.
			Sång och vittnesbörd
			
Ingrid & Samuel Sehlin.
			Servering efter mötet.
Välkomna!

Till alla som på olika
sätt hedrat minnet av
vår kära

Gundel Engström
vid hennes bortgång
vill vi framföra vårt
varma tack
Karin och Christina
med familjer
Inge

Årg 64

Värd:

Kjell Berglund
* 5 januari 1941
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Nås den 10 januari 2017
LENA
Magnus
Mattias och Nathalie
Erwin, Alrik
Systrar
Släkt och vänner

Någonstans inom oss
är vi alltid tillsammans
Gravsättningen sker
i kretsen av de närmaste.

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

Företagarna i

Min älskade Make
Vår Far, Farfar och Svärfar

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!

Friskvårdsinsatser medför Hälsovinster

Blå
Huset

Kapellgatan 4, Vansbro
Tisdagen den 24:e Januari
07:30 – 09:00
Anmälan: mattias.christianson@nlsvvansbro.se 0281 -752 50

TANDLÄKARE
Orvar Bergvall

Norra Allégatan 34 Vansbro

Tel. 0281-595600
www.orvarbergvall.se

Tisdagar Onsdagar Torsdagar
Försäkringskassans referenspris

FISKBILEN

Anna-Lenas Delikatesser AB
Kommer fredagen den 20 januari att stå vid:
Tempo i Björbo, kl 11.00-12.00
Gulfmacken i Nås, kl 12.30-13.30
Hemköp i Dala-Järna, kl 14.00-14.30
Kroons torg i Vansbro, kl 15.00-16.30
Mobil 070-685 53 51

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

Däck

till de
flesta fordon

Motorsåg

0281-20220

Husqvarna från 1990:-

Spolarvätska

4 liter koncentrerad

68:- Ord.pris 104:-

ALMS
M
E
N
R
TO
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BILREK

Ang. BYGDEPENG – Äppelbo

Föreningar i Äppelbo som önskar söka bygdemedel från
Korpfjället Vind AB skall lämna in ansökan till:

Gamla bilder från Vansbro

Äppelbo Gemenskap, Älvgården, 780 54 Äppelbo
SENAST 15 februari – 17

Ansökan skall innehålla en detaljerad beskrivning på vad
medlen ska användas till samt beräknad kostnad.
OBS. Bidrag kan ej utgå till löpande driftkostnader.
Info. 070/5816830
Äppelbo Gemenskap, styrelsen.

Vi visar och berättar om gamla bilder.
Torsdag 19 januari kl. 19-21
Medborgarhuset, Grottan
Välkomna! Kostnad: 20:Barnens Julfest

SKOGSÄGARE
Värdering
Ekonomi
Juridik

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

Söndagen den 22 januari kl. 16.00 i Uppsälje Bystuga

Här är det enkelt att leva!
Kungörelse






Barnen framträder med musik och spex
Kaffe, saft och ”duppa”
Ringlekar runt granen
Tomten kommer med påse till alla barnen

Underrättelse/Bygglovsansökan

Välkommen på idémöte kring
nya bostäder på Skamsberget!
AB ansöker
om bygglov för uppsättning av
telemaster
i samband
Föreningen
Uppsälje
Framtid hälsar alla
Vansbro kommun planerarAktelo
för exploatering
av ett 20-tal
hjärtligt
välkomna!
villatomter i vattennära läge
på
Skamsbergetnu
vill
vi
veta
vad
med utbyggnad av mobiltelefonsystem (3G).
du tycker! Har du tankar, idéer eller förslag på hur det tänkta
Masterna
är dimensionerade
för att klara sametablering med flera
bostadsområdet bör utformas?
Har du frågor
som du vill att
kommunen tar med sig i planarbetet,
eller vistas du ofta i
teleoperatörer.
En sista hälsning som räddar liv
området och har kunskaper som du vill dela med dig av?

Med hänsyn till att kretsen ”berörda” är svår
exakt definiera
Din att
minnesgåva
gör storsker
skillnad. Kontakta oss på

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

Nu hälsas alla hjärtligt välkomna till ett idémöte i Pelarsalen,
010
33 00och
ellerbygglagen)
lakareutangranser.se Tack!
underrättelse (enl. bestämmelserna i 8 kap.
22–199
§ PlanMedborgarhuset, måndagen den 23 januari klockan 17.
genom annonsering.
Personal från plan- och byggenheten
finns på plats för att
ta del av tankar och åsikter. Mötet är inte ett informationsmöte,
utan syftar i första hand tillMasterna
att samla in idéer
och förslag
utifrån. på följande platser:
skall
placeras

Skålö 42:3, ca 370 m öster om sjön Rälgen
och Torrtjärn
Järna-Storbyn 48:1, ca 1 km väster om Vansbro
VÄLKOMMEN!
PG: 90 06 03 – 2
Medborgarhuset • Vansbro
• tel 0281-750
Snöån
14:8,00ca• www.vansbro.se
200 m öster om Snöå Herrgård
Sveden 7:13, ca 500 m norr om Utanhed
Bertils 1:2, ca 750 m sydost om Vakern

Vid frågor, kontakta bygglovshandläggare Emma Hogander
på telefon 0281-752 06. Sälen 1:1, mellan Opsaheden

Tel. 070-6560396

Vansbro Hembygdsförening

GÖR SOM ANDRA

Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner

♪ Allt inom bilvård
♪ Stenskottslagning
♪ Matt o Möbeltvätt

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER

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

076-277 41 15, teroj.se

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 19 januari

Charken

! med
Disken VÄLFYLLD

Nöt- Fläsk

öppen

al

nders med person

Välkommen! hälsarA

Torsd-fredag

12-18

Vi firar 1-års jubileum
med EXTRA PRISER
Kokkött (högrev-märgpipa)
Grytbitar o skinkstek

kl 14.00 Legoland Andakt. Torbjörn Axelson.

Fredag 20 januari

kl 10.30 Bäckaskog Andakt. Karin Pers.

Söndag 22 januari

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

DIN LOKALA

SPOLBIL
SPOLBIL

Flygfältsvägen 22
780 51 Dala-Järna
Tfn 070 6909422 Tfn 0281 20408

Familjeverksamheten startar igen v. 4.
”Utsikten” onsdagar kl 10.30
		

församlingsgården, Vansbro.

11-kaffe torsdagar i Församlingshemmet, Järna.
• Underhållsspolningar

Säljes: Varmvattensberedare,
100L, Nibe, 500:-

ARKEOLOGI I DALARNA
Dragning på duklotteri
1. 8		
5. 381
2. 611		
6. 646
3. 289		
7. 856
4. 187
Kontrollant. Peter Hedberg.
Vinsterna utlämnade.
Utsälje Syförening

QIGONG

Vi startar 11 februari
Ledare: Elvan Olsson
Anmälan och info:

Den 25 januari kl. 18.00
i Församlingshemmet Dala-Järna
Inträde 50:Kaffe

Hjärtligt välkomna! Järna hembygdsförening

Säljes: Volvo V70 -98,
turbodiesel, nyservad, nya
SoV-däck på alufälgar, mycket fin,
ingen rost, pris 8000:ev. prutmån 070-034 36 62

Anton 073-824 63 07

Spännande föreläsning

Joakim Wehlin arkeolog från
Dalarnas museum föreläser

Säljes: Björk/barrved, lång,
fritt gård. 070-321 07 02

Säljes: Ski-doo Summit 700 -01,
back, 920mil, fint skick, 18.000:-

Pastorsexpeditionen tel. 0281-204 58, 200 91.
Telefontid: vardagar 9-12 utom torsdagar 10-12.

och i vår kommun

VECKANS RADANNONSER

Nils 070-538 76 10

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.
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.

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
för bara

MISSING PEOPLE SWEDEN 20kr/raden!
VÅRT ARBETE BERÖR

Du vet väl att du även kan

anmäls
försvunna
varjeuppleva
år
Ovissheten är7-8000
detpersoner
värsta
någon
kan
när en anhörig försvinner. En förälder, en livskamrat, en son
2-300 försvunna kräver sökinsats
lämna in dina radannonser
eller dotter är20-30
spårlöst
hittas inte!borta och inga svar finns.
VI GER INTE UPP!
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!

hos:

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
EN ORGANISATION I BEHOV AV PENGAR
svenska näringslivet
för att kunna fortsätta verksamheten. Vårt arbete har utvecklats från att vi tidigare
Material för patrullerna
2. Material för akutgrupperna (fordon m.m.)
mest sökte efter
kroppar
i fall
där polisen
gett upp - till att det nu också innebär ett aktivt sökarbete, till3. Material
för specialsök
(sjöugglor
m.m.)
4. Löner för sambandcentral (jourgrupp)
sammans med
polisen,
för
att
rädda
liv.
5. Specialutbildningar, spårning, suicide, informationstrackning m.m.
VÅRT ARBETETACK
BERÖR
FÖR ATT DU ÄR MED OCH RÄDDAR LIV!
7-8000 personer anmäls försvunna varje år
2-300 försvunna kräver sökinsats
20-30 hittas inte!
MISSING PEOPLE SWEDEN - Tfn: 031-760 90 60 - www.missingpeople.se

KOM I FORM
efter helgerna!

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

www.free-from-fat.com

FÖRETAGSTJÄNST - Tfn: 0200-75 17 00
VI GER INTE UPP!
Tel: 0708 689867
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!

ANLITA VANSBRO KOMMUNS
BYGGENTREPRENÖRER
NY och
Om-byggnationer
Renoveringar mm
Jimmy Andersson
Dala-Järna

0281-717 33
TRANSPORTER • GRÄVTJÄNSTER

Tfn 070 418 62 11

målning • tapetsering • mattläggning
plattsättning • golvarbeten • golv- och
trappslipning • badrumsrenovering
Besök oss i vår butik i Dala-Järna
eller ring 0281-59 60 40

072-531 26 41 Johan • 072-531 20 41 Daniel
vdalael@gmail.com

GOLV OCH VÅTRUM
KVALITETSSÄKRAD

VÅTRUMSINSTALLATION

070-491 06 31
dala.golvservice@gmail.com

AV
ING !
N
J
ÄL TER
E
RS
FÖ TAP

070-34 55 666 • 0281-716 77
www.forsellsmaleri.com

L Eriksson Tfn 070 360 90 77

TE RÖJ & PLÅT AB
Bygg • Altaner
Tak mm • Gratis offerter
076-277 41 15, teroj.se

Box 53 780 51 Dala-Järna
0281-20 968 • www.muntersbygg.se
070-535 69 79 • info@muntersbygg.se

BYGG • PLÅT • RÖR
Fabriksvägen 5, 780 50 Vansbro
Tfn 0281-59 59 50

Grus•Containerhantering•Snöröjning
0281-103 78

Vi utför:
Markarbeten • Anläggningsarbeten
Beläggningsarbeten
Tel 0281-714 08 • Fax 0281-718 65

070- 528 67 22

Tel 200 05
Markus 0730-322 331 • Niclas 0730-322 332
P-A 0730-322 333

BYGGSTÄDNING
& ÖVRIG LOKALVÅRD

070-523 32 50
anna.ivars@lokstallet.net

Bygg, Mark & Rör

Vansbro • Tel 070 678 73 87

JORDVÄRMEPLÖJNING, ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR, BUSKRÖJNING
SCHAKTARBETEN

Handarbetscafé

Vi träffas på Nickusboden
och handarbetar kl. 18 - 20
torsd 26/1, 23/2, 23/3, 27/4
Fika 20kr. Välkommen!

Nyinkommet:

Fasadflagga med Nåsvapnet

Sportsidan
0281 - 719 88

Nyheter!

Nu kan vi konvertera

8mm / super-8
Filmer

Giddes Urservice
Reparerar:

DJIK

VAIK

SKIDSKOLA
SKIDSKOLA DJIK 2017
DJIK 2017

Nu är det dags att köra igång med skidskola vid Snöå

Fredag 20 januari A-lag
19.00 VAIK - Orsa IK

Hockey

igång med
skidskola vid Snöå skidstadion,
Vi kommer att köra 5 torsdagar med start den 19 januari kl 18-19
för barn födda 2012 och äldre.
AnmälanVi
görs
via www.djik.se/skidor
kommer
att köra 5 torsdagar med
start
den
19
januari kl. 18-19
Välkomna!!
Anmälan görs via www.djik.se/skidor
Välkomna!

Söndag 22 januari U11/12
14.00 VAIK - Säters IF

Nu är
det
dags
att köra
Skidstadio för barn
födda
2012
och äldre.

Söndag 29 januari Dam-lag
15.00 VAIK - Örebro

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

Väggur • Golvur • Moraklockor
Bordsur • Armbandsur • Fickur
Kostnadsfri undersökning
och prisförslag.

CeGe Bygg & Mark

Lokstallet, Vansbro • 0281-100 38
Innehar F-skatt.
riNG iNNAN BesÖK!

Lokstallet Vansbro

Nu har vi fått tag i utrustning och testkört flertalet
8mm band med mycket gott resultat!
Så grattis till alla er som har dessa rullar liggandes
på vinden!
Ni kan nu lämna in dessa hos oss så framtidssäkrar
vi dem åt er! Ni kan få era filmer på DVD-skiva,
USB-sticka eller annat lagringsmedia
om ni så önskar!

Utrota
barncancer.
Din gåva gör skillnad.

Har ni frågor eller funderingar?
Slå en signal!
0281-719 88
Eller kom in på verkstan och diskutera dina filmer!

Nyuppdaterad utställning av
badrumsinredning.

Utförsäljning av utställningsmöbler

50% rabatt

Utställning med ca. 1500st
plattor att titta på

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

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

BCF_plugg_115x297.indd 3

2013-04-26 10:33

CeGe Bygg & Mark

 Rörmokare
 Murare
070-678 73 87
 Snickare cegebyggochmark@gmail.com

Restauranger
i Vansbro kommun

700 års
erfarenhet av
skogsskötsel
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

Boka er buss hos

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

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: Raggmunk, stekt fläsk &
lingonsylt.
Potatis o purjolöksoppa.
Kladdkaka med grädde.
Fre: Kycklingklubba, currysås &
ris.
Fläskgryta med senap &
dragon.
Mån:Makaronipudding,
lingonsylt.
Dillkött & potatis.
Tis: Currypanerad sej, räkröra,
potatis.
Kalops & potatis.
Ons: Rödspätta, remouladsås, pot.
Kycklinggryta & ris.
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.
Stekt strömming, dillsmör,
lingon & potatismos.
Mån:Fiskgratäng, potatismos &

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

Tel 0281-20698

BROGRILLEN
GRILLKÖK & PIZZERIA

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

citron.
Kebabgryta med ris.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Pasta med kycklingsås.
Ons: Sjömansbiff, inlagd gurka.
Stekt fiskfilé med
skagenröra.

Vansbro
Vansbro

Birkakryssning med shopping på Mall of Scandinavia
Vi skräddarsyr er resa
27-28/3, 24-25/4, 29-30/5				
Pris fr. 980:Ullared
med övernattning 25-26/4			
Pris fr. mm
790:Anslutningsbuss-Företagsresor-SkolresorUtflykter
Sting i Dalhalla 16/6					
Pris fr. 1450:Grupper,
företag,
föreningar,
kompisgäng
Laleh i Dalhalla 21/7					
Pris fr. 1450:Jill Johnson i Dalhalla 2/8				
Pris fr. 1250:För
offert
eller
bokning
ring:
070
388
95
Musikalen Cats, Globen Stockholm 7/10
Pris19
fr. 1850:-

Eller fyll i förfrågan på vår hemsida

Bokas online på: www.vastanhedetrafik.se
www.vastanhedetrafik.se
Info: 0226-58070

Vill du bli god man/förvaltare i någon av Överförmyndare
i samverkan i övre Dalarnas samverkanskommuner?
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.
Är du intresserad? För anmälan ring: 0250-263 50 eller e-post:
overformyndaren@mora.se senast den 1:a februari 2017.

Kungörelse
Här är det enkelt att leva!

Var e festen?

För två veckor sedan tyckte vi att nöjeslivet avstannat här i vår kommun, efter
det har en hel del människor kommenterat detta faktum. De flesta får något
Lokala artister och musiker, Utställning för att hylla
nostalgiskt i blicken och minns tillbaka på
gamla svunna tider, Hurriganes i Nås med
band, körer, spelmän,
eleveromBjörn
70 år! av telemaster i samband
Aktelo AB ansöker
bygglovSkifs
för uppsättning
över femtusen i publiken, FlamingokvinHar du foton, skivor, kläder, affischer eller annat
på musik- ochmed
kulturskoutbyggnad av mobiltelefonsystem
(3G).
tetten på Parkhallen i Vansbro och mycket
som du kan tänka dig att låna ut till en
Masterna
är dimensionerade
föromatt
klara
sametablering
mycket mer.
lor, dansare med
flera,
vill
utställning
Björn
Skifs
och hans karriär?med flera
-Varför har det blivit så här?
Utställningen
blir
i
höst,
och
är
planerad
till
teleoperatörer.
ni vara med och
hylla Björn vecka 40 och 41 i Grottan i Medborgarhuset i
Skifs som fyller
70hänsyn
år 2017?
Vansbro.
Räkna medärattsvår
vi behöver
låna definiera sker
Med
till att kretsen
”berörda”
att exakt
materialet några dagar innan och någon dag
underrättelse
i 8också.
kap. 22 § Plan- och bygglagen)
Helgen den 30 september
och 1 oktober(enl.
firas bestämmelserna
efter utställningen
Björn Skifs med en konsert
och en
utställning.
Kontakta Åsa Larsson på telefon 070-419 57 08
genom
annonsering.
Nu söker vi lokala artister, musiker, band, körer, alternativt på e-postadress:
musikskoleelever, spelmän,
dansare med
flera, placeras
info@fonsterbacken.se.
Masterna
skall
på följande platser:
som vill vara med och fira.
Skålö
42:3,
ca 370 m öster om sjön Rälgen
Konserten blir på Vansbro
teater
och tre
föreställningar är planerade.
www.vansbro.se/
SälenSe1:1,
mellan Opsaheden och Torrtjärn
skifsjubileum, för mer information!
Järna-Storbyn 48:1, ca 1 km väster om Vansbro
Anmäl ditt/ert intresse till
ca 200 m öster om Snöå Herrgård
info@fonsterbacken.se Snöån
senast 1514:8,
mars 2017.
Ange kontaktuppgifter Sveden
till kontaktperson,
7:13, ca 500 m norr om Utanhed
Vi frågade BP-Nisse i Järna som varit dribandets/artistens namn samt vilken av
Bertils 1:2, ca 750 m sydost om Vakern
vande i DJIK i många år.
Björn Skifs låtar du/ni skulle vilja tolka.
-Tyvärr har det numera blivit ett för stort
Haga 24:12, ca 500 m sydost om Flatbyn
risktagande, det ska vara tillstånd som
Har du frågor, kontaktaNäveråsen
Åsa Larsson på
e-post5:1, ca 500 m nordväst om Västerfallet
kostar pengar, ordningsvakter är också en
adressen ovan eller på telefon 070-419 57 08.
Lindesnäs
stor kostnad. Det krävs också att man har
(Biljetter till evenemanget
släpps på 9:25,
Björns ca 1 km ostsydost om Lindesnäs
ölförsäljning för att locka folk, vilket inte
70-årsdag den 20 april!)Håvberget 3:20, norr om Sormaberget
Foto Peter Knutson
ger oss i föreningen något överskott.
Morn 47:1, ca 500 m öster om rv 64 i Eldforsen
Det är också problem med att hitta folk
Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se
Mellanvakern 1:3, ca 250 m från Östra Vakerns nordvästra strand som vill hjälpa till under arrangemangen.

redan finns klara, där är inte risktagandet
alls lika stort.
-Vi frågar myndigheterna

Underrättelse/Bygglovsansökan

MANUSSTOPP

Orsala 9:2, ca 600 m väster om Närsjö
Rågsveden 24:34, ca 350 m in på väg mot Finnlokåsen
Myrbacka 14:25, ca 250 m från Gänsens nordöstra strand

En annan arrangör är Anki Linden som
bl.a arrangerat fester på storänget i Nås.
-Under glansdagarna hade vi ett stort
midsommarfirande med massor av folk
på campingen, det blev på den tiden
Handlingarna finns tillgängliga mellan
stoppat av polisen för att det blev för
02-05-16 t.o.m. 02-06-05 i:
stort och bråkigt tyvärr. Under senare år
har idet blivit dyrt med tillstånd, vakter
Foajén på Medborgarhuset, Vansbro, tel. 0281-750 00 samt Biblioteken
och artister mm vilket gjort att riskerna
Nås, Dala-Järna och Äppelbo
blir för stora. Tror också att sociala medier på internet har tagit bort mycket av
intresset för att träffas och umgås, folk
Upplysningar lämnas av:
tycker det räcker att träffas på nätet,
Anna Söderhäll, tel. 0281-752 05, Göran Borgstrand, tel. 023-136 52vilket är en tråkig utveckling. Vi känner ju
knappt igen våra grannar i byn numera.
Den som har erinringar mot ansökan ska framföra dessa skriftligtEtt
tillannat problem vi har här på landsbygden är publikunderlaget, vilket gör allMiljö- och byggnadsnämnden, Medborgarhuset, Redaktionen
780 50 Vansbro
ting mycket enklare i stan där tillstånden

Kom ihåg att lämna era manus i tid
Om korrektur önskas, inlämning senast FREDAG kl. 12.00
Medborgarhuset
780
50 Vansbro
Färdiga
annonser lämnas före MÅNDAG kl. 12.00

Tel: 0281-750 00
Fax: 0281-750 30
E-post:

senast den 5 juni år 2002.

Stina Jakobsson, miljö och hälsoskyddsinspektör på Vansbro kommun.
-Vi är inblandade endast när alkoholtillstånd ska sökas, det är enkelt att söka
och följa de riktlinjer som kommunen
har uppsatta. För ett tillfälligt tillstånd
är priset 4500:- och man kan söka flera
arrangemang under året. Ett tillstånd för
ett slutet sällskap kostar 800:- Det viktigaste är att inte minderåriga får tillgång
till alkohol och att sökande anses lämplig.
Stina tycker att det idag fungerar mycket bättre än det gjorde för tio år sedan.
Tycker också att arrangörerna ska ha lite
nytänkande, det behöver inte alltid vara
alkoholservering, då är alla åldrar välkomna och öppet för alla.
Kristine Persson, Polisen
-Arrangören behöver antingen ett offentligt danstillstånd eller ett konserttillstånd,
danstillståndet kostar 700:- och kan
under året gälla flera tillställningar. Det
är mycket sällan någon får avslag på sin
ansökan, gäller bara att det finns utrymmningsvägar som brandförsvaret kan
godkänna och vi bestämmer också om
och hur många ordningsvakter som kan
behövas.
Ett konserttillstånd är helt gratis och då
får arrangören ett bevis på att anmälan
har skett, vilket kan vara bra att ha om
något skulle hända.
-Vi får hoppas att fler tar tag i detta, så
vi alla nostalgiker får möjlighet att återuppleva ungomsminnena. Vi behöver alla
träffas ute i verkligheten. Tror NG
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