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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Grillad kyckling
Kronfågel
Svensk
Ca 1kg
Max 2 köp/hushåll

29.95kr
/st

Gräddprodukter
Garant
250ml
Gäller visp/mellan

Kaffe
Löfbergs

2 för
59kr

Malet
Gäller ej fairtrade
450-500g
Max 2 köp/hushåll

Torskfilé
Findus
375g

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Toalettpapper
Edet
8-pack

Fetaost
Fontana

Gäller ej eko
150g

2 för
40kr

15kr
/st

PRISBOMB!
L
Kassler OKAL M
AT
Siljans chark
ca 400g

5:-

89.95kr
/kg

/st

Bärry
35kr
Kavli, Flera olika sorter, 250g
/st
Från och med v.5 har ni möjlighet att köpa veckans lunch i den manuella delin till ett extra bra pris!
Vi värmer gärna maten ifall ni har bråttom. Prata med våra charkuterister :)
2 för
15kr

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

ELVISP
VINTERREAN FORTSÄTTER...

HALVA PRISET

Samtidigt packar vi upp vårnyheter varje dag!

ELECTROLUX
EHM1250

Ord. Pris 499:-

249:-

Smoothie var du vill

BLENDER
ELECTROLUX ESB2500

Ord. Pris 499:-

299:-

Frälsningsarmén

Tor 2/2

12.00 Sopplunch & Bibelsamtal.
14.00 Sånger till kaffet!
Sön 5/2 16.00 Gemensam gudstjänst.
Ons 8/2 11.00 Musiklekis
14.00 After school
17.00 Mätt & förlåten 		familjemiddag.

Alla Varmt
Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Västerdalarnas Friförsamling
Lörd 4/2 19.00
Sönd 5/2 14.30
			
			
Sönd 19/2 13.00

Tonår/Träffpunkt.
Sångstund på Bäckaskog.
16.00 Gemensam gudstjänst i
Frälsningsarmén.
Församlingens årsmöte.

Alla varmt välkomna till Myrbackakyrkan

Källartorpskyrkan

Sö 5/2
16.00
				
Må 6/2
09.00
Ti 7/2
19.00
Kapellgatan 5 Vansbro
				
19.00 Lennart Andersson berättar 				

Taborförsamlingen

Gemensam gudstjänst på
Frälsningsarmén.
Bön.
Norrländskt symöte med
Lennart Larsson och en familj
från Caminul Felix, Rumänien.

Fr 3/2
		om ”Kärlek som räddar liv”
		
i Kongo & Etiopien.
Nu startar ÄNGLABUS & MUSIKUL
Sö 5/2 16.00 Gemensam gudstjänst i FA.
i Källartorpskyrkan!
Ti 7/2
18.00 Bön.
Onsdagar med start 8/2 kl. 17.00 - 18.00 Änglabus
Välkomna!

Nås Missionshus

- för alla barn från 4 år och uppåt.
Pyssel, Bibeläventyr, pingis, fika och en hel del skoj
Fredagar med start 10/2 kl. 9.30 - 11.00 Musikul sång, lek och fika för barn tillsammans med vuxen.
Välkomna!

Onsd. kl 13.30 - 16.00 och fred. kl 19.00 - 21.00
Öppet Hus/CofféHouse för alla.
Tisd. 7/2 kl. 19.00 ”Möten som berör” Samtal leds Alla Varmt
Välkomna!
		
av Jenny Uhr.
Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Grattis Dala-Järna
Frisörsalong öppnar inom kort.
Mer info kommer under Februari.
Stina Brandser

”GUBBTRÄFF”

i Järna församlingshem varannan tisdag
med start den 14 februari kl. 10.30
Vi träffas, lagar en enkel lunch tillsammans,
äter och dricker kaffe

Vill Du vara med?

Anmäl dig till någon av nedanstående:
Karin Pers tel. 0281-757 07
Monica Bjurström tel. 0281-757 15

Välkommen!

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

VANSBRO BIO
Medborgarhuset
Boka biljett på:
bjornbio.se

Program 2–5 feb
Hundraettåringen
som smet från
notan och försvann

La La Land
Jazzmusikal, R Gosling
To 2 feb 19.00
Sö 5 feb 18.30
Btill
resident evil
– The Final Chapter

sverigepremiär!

Sci-Fi/skräck
Lö 4 feb 19.00
3D: Fre 3 feb 19.30 15 år

Komedi, R Gustafsson
vaiana
Lö 4 feb 16.30
11 år sverigePremiär!
Jackie
Animerat familjeäventyr
sverigePremiär! Fre 3 feb 17.00
Lö 4 feb 14.00
Biografi/Drama
7 år
Sö 5 feb 16.15
15 år Sö 5 feb 13.30

ALMS
M
E
N
R
O
T
OND
BILREK
♪ Allt inom bilvård
♪ Stenskottslagning
♪ Matt o Möbeltvätt

Tel. 070-6560396

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

076-277 41 15, teroj.se

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

EASTER PARADE

Kom ihåg manusstopp!
Korrektur, Fredagar kl 12.00
Färdiga annonser, Måndagar 12.00
Årg 64

Vansbrobladet/Järna-Nytt

Utkommer varje helgfri onsdag med en upplaga på ca 5.000 ex.
Eftertryck förbjudes. För insänt, ej best. material ansvaras ej.
Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden.
För skada pga uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.

Ansv. utg. Nils Gudmunds

Expeditionstid:
Fre 8-16 och Mån 8-16.
Tel: 0281-719 88 Fax: 0281-718 85
e-mail: vansbrobladet@telia.com

webb: www.vansbrobladet.se

Om korrektur önskas lämnas manuskripten senast fredag kl. 12.00!

VANSBRO TEATER
Ons 8 feb 19.00
Biljetter: Vansbro Bibliotek 		
0281-750 50.
Biljettpriser
Vuxen		230:Barn+ungd: 100:Medlem		 150:- (Jubileumspris)
Pensionär		190:”Komiskt drama med
inponerande energi”
”Kim Sulockis Rick är verkligen
sympatisk skitjobbig”
”Ola Forssmed har total
publikkontakt, oerhört skicklig”
- Lars Ring, Svenska Dagbladet

Motorsåg

Husqvarna från 1990:-

Spolarvätska

4 liter koncentrerad

68:- Ord.pris 104:-

Inspirationseftermiddag för trädgårdsintresserade!
Den 19 februari kl 13-17 i Lokstallet, Vansbro arrangerar vi föreläsningar och workshop på temat: ”Inred” din trädgård med Feng Shui.

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

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

Hyr ut boende
i sommar!
30 juni – 9 juli 2017 är det full fart i Vansbro
med Pepes Cup, Triathlon, Vansbro Bianchi 120
och Vansbrosimningen.
Vi behöver mer boende att hyra ut till alla våra
besökare. Har du ett rum, en stuga eller möjlighet att ta emot en husvagn/husbil på gården?
Hör av dig till oss!

Pris: 495:- inkl fika. Anmälan till info@fonsterbacken.se
alternativt tel. 070-4195708.
(Anmälan är bindande men kan överlåtas.)

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER

Inspiratörer och föreläsare:
Åsa Larsson, certifierad Feng Shui-konsult inom trädgård,
hem och offentlig miljö.
Gunilla Lundgren Jansson, odlare med mångårig erfarenhet av trädgård.
Läs mer på www.facebook.com/events/255778921500917/
eller hör av dig på ovanstående e-postadress eller telefonnummer.

Mer information och anmälningsformulär hittar
du på visitsodradalarna.se Du kan också ringa
oss på 0771-62 62 62 eller komma in till oss på
Lokstallet.
Öppet: ONS 12.30–17.30

EKOLOGISKA mjölkoch glutenfria SPECERIER
visitsodradalarna.se

		Kallelse

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

UTHYRES

Lägenhet 4 rum o kök
Centralt läge i Dala-Järna

Ring 070-211 02 30
Håkan

Medlemmar och intressenter i
Brindsjöns vägsamfällighet.
Kallas till årsmöte torsdagen
den 16 feb. 2017 Kl. 18 00 i
Sågens bystuga
•Ärenden enligt stadgarna.
•Bron över Svartälven
•Båtnadsområde
•Ev. ansökan om ny lantmäteriförrättning

Välkomna!

Tänk på DALA-JÄRNA IKs

MINNESFOND tel 0281-204 09

I skafferiet finns bl.a. rismjöl, ljust och mörkt teffmjöl,
durramjöl, mandelmjöl, tamarisoja, Pukkate,
torkade och osvavlade frukter, kryddor,
rotfruktschips, boveteflingor, dadel- och agavesirap,
popcorn, quinoa- och amarantpuffar, xantangum
!
och kuzu arrowrot.
Välkomna

Focus
Provkör NYA Ford

Dala-Järna 0281-211 20

Öppet: onsdagar 12.30–17.30. Övriga tider: ring för ö.k.
Västerlånggatan 2, Vansbro, med ingång från rondellen.
Tel: 070-691 01 60. Gilla oss på

Ordinarie fiskestämma

Hålles tisdag 28 februari 2017 kl. 19.00
I Ja Järnas lokal i Dala-Järna.
Ärenden enligt stadgarna.
Eventuell avsägelse: 070-207 64 36
Kaffe.
Välkomna!
Järna Fiskevårdsområdesförening.

Semesterstängt

6-10

februari
0281-20220

KAMINFLÄKTAR

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

SUNWIND AIRFLOW

Torsdag 2 februari

Smart, värmedriven fläkt
som tyst och effektivt
cirkulerar värmen från din
kamin eller spis ut i resten
av rummet.

kl 09.00 Järna kyrka Mässa, Sune Ek.
kl 14.00 Legoland Andakt, Torbjörn Axelson.
Vansbro | Nås
Storbyn 2
Utgångspris 250 000 kr
Rum 3 rum, varav 1 sovrum
Boarea 85 kvm + 40 kvm Tomt 1 540 kvm
Energiklass E
Visas Sön 5/2 11.30-12.00
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Söndag 5 februari

kl 11.00 Nås kyrka Gudstjänst med nattvard,
Båt Lena.
kl 14.00 Söderåsen Andakt, Båt Lena.
kl 16.00 Vansbro kyrka Gudstjänst, Båt Lena

”Utsikten” onsdagar kl 10.30

församlingsgården, Vansbro.

11-kaffe torsdagar i Församlingshemmet, Järna.

Inga sladdar, kontakter eller
batterier behövs!

Utgångspris 1 200 000 kr
Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 112 kvm + 39 kvm Tomt 1 580 kvm
Energiklass C
Visas Sön 5/2 13.30-14.00
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Årsmöte

Säfsen-Nås Jaktvårdskrets

LÄRCENTRUM VANSBRO

695:-

Varmt välkomna!

Öppet:

edag 9-18
Måndag-fr
4
lördag 10-1

Är du intresserad av att fördjupa din kompetens inom
psykiatri och specialpedagogik.
Nu kan du göra det i Vansbro!
Vi kommer att erbjuda följande kurser under våren

Specialpedagogik 1 och Psykiatri 1.

Vi träffas på fredagar 9.00–12.00 med start 24 februari

Stationsv. 1 Björbo Tel. 0241 79 32 70

Sista ansökningsdag är 17 februari.
Ansökningsblankett hittar du på larcentrum.vansbro.se

Söndagen 19/2 kl.17.00
Skidstugan Nås

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Jerk Sjöberg, Jägareförbundet
medverkar.

Har du frågor kontaktar du studie- och yrkesvägledare
Maria Lissmors
maria.lissmors@vduf.se
0281-752 71

Avslutas med kaffe.

Styrelsen

Kvinnojouren
Vansbro
Tfn 070 663 53 79

Medlemmar och sympatisörer är välkomna
till Centerpartiets årsmöte

19 februari kl. 15:00 vid Ordenshuset Nås
Centerpartiet inbjuder alla intresserade till öppet möte
i Ordenshuset Nås den 19 februari kl. 16:00
Kom och diskutera dina kommunala frågor med
Kommunalrådet Stina Munters och övriga i
Centerpartiet.

Vi bjuder på förtäring!

Välkomna!

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

Anton 073-824 63 07

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
för bara

Perfekt i både stugan
och hemmet!
Olika modeller fr.

Vansbro | Äppelbo
Rågsveden 57

VECKANS RADANNONSER

20kr/raden!

Du vet väl att du även kan
lämna in dina radannonser
hos:

CeGe Bygg & Mark

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

Konvertera dina

VHS-Kassetter
hos oss!

2kr/minut.

Prisexempel: 60min kassett på DVD-Skiva

Utrota barncancer.

179:Vi tar även andra filmformat,

Din gåva gör skillnad.

se lista nedan!

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

barncancerfonden.se
Pg 902090-0

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
BCF_plugg_100x100.indd 3

2013-04-26 10:35
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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
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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

250kr

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
Tel 0281-71784
Vi har även
Pellets!

Äppelbo

Tak & fasad
– allt inom målning –

ad

ng –

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

250kr

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

FAMILJEVERKSAMHETEN VÅREN 2017
SOM ÄR I FULLGÅNG
KYRKIS barn 0 – 6 år
tillsammans med någon vuxen.

Barnkörerna sjunger
vidare…….................

Tisdag kl. 9.30 – 12.30 JÄRNA församlingshem
Tisdag kl. 9.30 - 12.00 VANSBRO församlingsgård, FAMILJECENTRUM
Onsdag kl. 9.30 - 12.00 ÄPPELBO, Sälas bystuga
Torsdag kl. 9.30 – 12.00 NÅS Kyrka
Torsdag kl. 9.30 – 12.00 VANSBRO församl.gård, FAMILJECENTRUM
Torsdag kl. 12.30 – 14.30 VANSBRO församlingsgård, Baby-café 0-1 år

Himlaskoj årskurs 3 - 6

Måndag kl. 15.00 - 17.00 VANSBRO församlingsgård
Onsdag kl. 14.15 - 16.30 JÄRNA församlingshem
Onsdag kl. 14.30 - 16.30 ÄPPELBO, Sälas bystuga

Kyrkmöss årskurs F - 2
Tisdag

kl. 17.00 – 18.30 VANSBRO församlingsgård

Miniorer årskurs F - 2
Tisdag

Minikören årskurs F - 2

Tisdagar kl. 15.00 - 15.30 Järna församlingshem, start 8/2
Ledare kantor Andreas Renström 0281 75710

The Singers årkurs 3 - 6

Onsdagar kl. 16.30 – 17.15 Järna församlingshem, 8/2
			
Ledare kantor Andreas Renström 0281 75710

VÄLKOMNA!

kl. 15.30 – 17.00 JÄRNA församlingshem, Miniorer årskurs F-2

Info: Elisabeth Westling församlingspedagog 0281 75713
Maggis Andersson fritidsledare 0281 75714

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Veckan som gått....

Byggande av nya bostäder.
Kommunen höll ett informationsmöte
angående det eventuellt nya bostadsområde som ska färdigställas på Skamsberget, Vansbro.
Området ligger en bit bortom reningsverket i sluttning ner mot älven.
Ser riktigt trevligt ut med utsikt ner mot
älven och kanske en båtplats på nära håll.
Tanken är att tjugo tomter ska färdigställas, tydligen finns det redan nu sexton
intressenter som är beredda att flytta och
att bygga på dessa tomter. Många frågetecken står man inför innan projektet står
färdigt.
Vem ska utföra arbetet med tomterna,
kommunen eller något annan privat
företag?
Vem och hur ska husen byggas?
Hur påverkas grundvattnet?
Allt är i allafall påbörjat och nu hoppas vi
att det blir fart på det här projektet.
Gäller att smida medans järnet är varmt
heter det väl?
Det sades också att kommunbefolkningen
ökat med 176 personer under 2016.
Positiva siffror som innebär att fler bostäder kommer att behövas i framtiden.
Kul studiebesök för tredjeklassare−
Livia hittade sitt drömjobb

På torsdagsförmiddagen fick kommunhuset besök av en tredjeklass från Berghedens skola i Äppelbo. Det var intresserade
elever med många och initierade frågor
som anlände− och en av dem hittade till
och med sitt drömjobb under besöket.
”De är på hugget och har skrivit frågor på
SO:n, så var beredd”, löd läraren Christina Johanssons uppmaning inför besöket−
och det var ingen överdrift. De 15 treorna
bubblade av frågor om allt från den lokala
pulkabacken vid Berghedens skola, till
vad som är det bästa med att jobba på
kommunen och hur mycket man tjänar
där. Vid en rundvandring fick barnen träffa och säga hej till all personal som var på
plats för tillfället, och de fick därmed lära
sig om vad så väl en controller som en
bygginspektör gör på jobbet. Barnen fick
också tillfälle att hälsa på kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel (C) som
var på besök i kommunhuset.
Allra längst tid spenderades på Gis-samordnaren Lena Danielssons rum. Lena,
som alltså arbetar med geografiskt informationssystem och bland annat ansvarar
för uppdatering och framtagning av kartmaterial, hölls just på att skriva ut Vansbro kommuns översiktsplan i jätteformat,
vilket fascinerade eleverna- vissa mer än
andra.
− Oj! Nu har jag hittat mitt drömjobb! Utbrast Livia Olsson engagerat, och bestämde redan nu med Lena Danielsson att hon
ska praoa hos henne så fort det är dags.
Livia skrev till och med ner orden ”Drömjobb på Vansbro kommun”, för att försäkra sig om att inte glömma bort det.
Även bredbandskoordinator Rolf Eriksson
fick en hel del frågor om fiberutbyggnad
och bredband, och undertecknad lovade
att vidarebefordra de oroliga frågorna om
vad som ska hända med pulkabacken i
Äppelbo till rätt tjänsteperson.
Vansbro kommun tackar för ett trevligt
Text o Bild Anna Nyberg, kommunikatör
besök!

Alternativa Vasaloppet

För någon vecka sedan frågade vi var
festen var?

På bilden team Nättö, eller?

Under helgen som var kördes återigen det
alternativa Vasaloppet.
Som vanligt är det Snöån som gäller för
detta evenemang. Tävlingen körs som en
stafett med tremanna-lag, ofta har de till
och med enhetlig klädsel. En lite annorlunda regel är att de med höga startnummer tydligen får starta alla tre på samma
gång. Som i det riktiga vasaloppet finns
det naturligtvis vätskekontroller utefter
spåret, gäller att hålla vätskebalansen
under kontroll. I år var det till och med
direktsändning från luften. Själva tävlingen vanns i år av Dala-Järna hotells lag
med Jessica Holgerssons tvåmanna lag
på andra plats. Ett trevligt och uppskattat
evenemang som bör kunna växa med fler
lag till nästa års batalj. Hotellet har vunnit
de två senaste åren så lite konkurrens till
nästa år kan behövas.
På alla ”riktiga” tidningar har man oftast
en ledarsida, ibland också någon
krönika.
Nåt vi på ”bladet” faktiskt också har
funderat på, men det här med ledarsida
brukar oftast ha någon politisk koppling,
tyvärr så har jag inte i dessa förvirrade
tider någon klar politisk hemvist, även
om jag hade det så är det nog ingen bra
idé att skriva om den i det här forumet. Dessutom brukar det mesta vara en
massa gnäll och negativa åsikter så vi
hoppar över den biten. Däremot någon
rolig krönika ibland skulle vara trevligt.
Vi vet att det finns många duktiga författare i kommunen, kanske kunde någon
av er hjälpa oss. Skicka in förslag, hela
skrivelser eller bara kom med idéer.

I söndags hittade vi faktiskt en fest, går
att festa även på en söndag, en mycket
trevlig tillställning.
Det var Uppsälje framtid som i sin bystuga ordnade med en bejublad show av och
med Bengan Jansson och Janne Krantz.
Bengans helt enastående förmåga att
hantera ett dragspel, tillsammans med
Jannez fiol och gitarrspel kan det inte
bli så mycket bättre. Dessutom blandas
alltihop med en hel rad av roliga historier,
en del nästan på gränsen tycker kanske
någon. Med en historieberättare av
Jannez kaliber skrattar man så tårarna
rinner oavsett. Ett bra arrangemang som
fyllde i stort sett varje stol i bystugan.
Enligt obekräftade rykten skulle det kanske bli en repris till hösten, så var ute i
tid i så fall om ni vill skratta och lyssna på
duktiga musiker.
Nu kommer lite gnäll i allafall. I veckan
som var blev jag anlitad som privatchaufför till Mora-lasarett. Ett besök på ögon,
för fotografering, ett uppdrag som tar
högst 15 minuter. Innebär också att man
inte bör köra bil efteråt. Misstänker att
det finns fler härifrån som gjort och gör
ungefär samma resa. Skridskobana halva
vägen, två personer tar ledigt från jobbet,
bensin till tjugo mil och nästan en hel dag
går det åt.
Skulle det inte gå att ordna så alla från
Vansbro kommun fick sina tider på samma förmiddag(ar) Då kunde en buss av
lämplig storlek gå ifrån Vansbro på morgonen och tillbaka på eftermiddagen.
Borde gå att ordna något av detta i dessa
miljötänkartider

Text o Bild NG

Ny Tandhygienist!
Vi på Kullakliniken välkomnar vår nya
tandhygienist Anneli Wahlström.
Hon har tidigare jobbat på Folktandvården
i Vansbro i många år.
Nu är hon redo för nya utmaningar i Malung.
Kullakliniken är en tandvårdsklinik i Malung med
individanpassad tandvård för att möta dig och
dina behov. Vi utför all typ av tandvård.
Vid behov har vi nära samarbete med de länets
specialister inom alla områden.
Vi kan oftast bistå med snabb hjälp vid akuta
besvär även för nya patienter.

Restaurang DIDO

Just nu! Specialerbjudande
för undersökning + rengöring
+ hemmablekning:

Ring eller maila för att boka tid hos Anneli
1 500:(ord.pris 2510:-)
eller våra tandläkare.
Telenr 0280-10921 eller
info@kullakliniken.se.
Besöksadress: Storgatan 36A, 78231 Malung.

Restauranger
i Vansbro kommun

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
Tor: Raggmunk, stekt fläsk &
lingonsylt.
Kycklingsoppa.
Blåbärspaj & vaniljsås.
Fre: Pannbiff, lök, gräddsås, pot.
Ostgratinerad blomkål med
bacon.
Mån:Varmkorv med potatismos.
Grönsaksfrittata, bacon.
Tis: Köttfärssås, spagetti.
Grekisk torsk, potatis.
Ons: Gravad lax, gravlaxsås,
potatis.
Chili con carne med ris.
Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

VERKSTAD
•Vi servar alla märken med bibehållen nybilsgaranti.
•Stämpel i serviceboken.
•12 mån fri assistance vid service.
•Reservdelar motsvarar orginalkvalitet med tre års
funktionsgaranti.
•Utbildade fordonsmekaniker.
•En bilverkstad med modern verkstadsutrustning.
•Auktoriserad Service på Hyundai och Isuzu.
•Vi reparerar och servar din släpvagn.
•Vi byter din Vindruta.

0281-109 55
Tor: Raggmunk med fläsk &
lingon.
Lasagne.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Stekt strömming.
Mån:Fiskgratäng.

Pytt i panna.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Kycklingpiccata.
Ons: Pulled beef med coleslaw.
Pocherad sej med
äppelcidersås.

Husmanskost - Buffé

Vill din

mån-fre kl 11-14
lör-sön kl 12-15

restaurangverksamhet

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

Kontakta Vansbrobladet
för mer info. 0281-719 88

synas här?

Tel 0281-20698

Björbo 0241-23520

Tor: Stekt fläsk med löksås,
kokt potatis.
Pasta marinara med räkor,
musslor & krabba
Fre: Helstekt fläskfilé med
rödvinsås och bea, klyftpot.
Ugnstekt lax med pesto och
kokt potatis.
Mån:Orientaliskt köttgryta m ris.
Lättpanerad fiskfilé med
räkröra & kokt pot.
Tis: Pasta med fläskfilé & svamp.
Spansk paella med ris.
Ons: Kalvfärsbiffar med
pepparsås.
Piccata på fisk, tomatsås, ris.
89:- inkl. sallad,
bröd, dryck och kaffe

BROGRILLEN
GRILLKÖK & PIZZERIA

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

30% VINTERKONFEKTION

RABATT
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%
0
5:5
r
a
s
Sr.fr. 199
s
e
:
r
5
9
d
4
d
1
i
.
Sk
Jr.fr
Skidset

www.eljasmotor.se

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00

Allt för vinterfisket
Mask–Maggot–Mjölmask

CYKEL & SPORT Vansbro

Äppelbovägen 2 Tfn 0281 10167

Min älskade Make
Vår Far, Farfar, Svärfar
och Gammelfarfar

Hantverk från Dalarna

Nc-operatörer

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

Helst med några års erfarenhet till vår produktionsenhet i Vansbro.
Skiftgång kan förekomma.

Skinnar Arne
Hermansson
* 16 juni 1928
har idag stilla somnat in
Dala-Järna den 22 januari 2017
TORA
Agne och Siv
Tomas och Anki
Torbjörn och Erica
Jens och Maria
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner

Den dagen jag går
för att ej vända åter
Jag vill att Ni minns mig
precis som jag var
Det blir bara värre,
mina Kära, om Ni gråter
För inget kan ändra
det öde vi har
Den dagen Ni står här
och kanske mig saknar
Jag vill att Ni lever
och livslusten har
Mina älskade
jag vill att Ni vaknar
Och lever de dagar,
den tid Ni har kvar

Ansökan med CV sändes till: wt@waltech.se

AUKTION vid Consilo (Libra)
Lördag 4 februari kl.10.00

Visning från kl.8.30
Auktionist Roland Pettersson,
se hemsida: www.rpbil.com/auktioner.htm
Järnvägsgatan 5, Vansbro

mna!

Välko

Fredag 3 februari
stänger vi byggshopen kl.11.00
pga. begravning
Tfn. 010-471 95 70
Se mer på min Facebooksida!
facebook.com/myhomesewing

Olivia Ähdel
073-656 71 73

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredagen den
17 februari kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i Församlingshemmet. Svar om deltagande
till Begr.byrån Brandser
tel. 0281-14036 eller
begravningsbyran@brandser.se
senast måndagen
den 13 februari.

Vår älskade Far

Högosta
Olle Isaksson
* 12 oktober 1944
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Dala-Järna den 21 januari 2017
Ulf
Madeleine
Övrig släkt och vänner
Allt vad Du lidit
vi nog ej förstått
Vi stod vid Din sida
så hjälplösa blott
Vi ville så gärna
behålla Dig kvar
Men Din tid på jorden
nu fullbordad var
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredagen
den 10 februari kl. 10.00.
Efter akten hälsas alla välkomna
på kaffe i Församlingshemmet.
Svar om deltagande till
begravningsbyran@brandser.se
eller tel. 0281-14036 senast
måndagen den 6 februari.

till Er alla som hedrat
minnet av vår älskade

Anna-Lisa
Johansson
vid hennes bortgång,
för blommor och gåvor
till olika minnesfonder.
GÖSTA
Mona med familj

Invigning!
Nya Restaurangen

ser!
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Fullständiga rättigheter!
f.d Dido
Boka gärna bord i förväg!
Vi serverar: a lá carte, lunch, pizza,
pasta, sallad, tacos & barnmeny
Järnvägsgatan 62 • 0281-100 35

Spelning lördagen den 4 februari 21.00 - 01.00
Inträde: 100:18 år leg. kontroll

