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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Apetina Classic
Arla

2 för
20kr
Med kupong
(Finns i butik)

Vete/rågkaka
Garant
24-30pack
900g

20kr
/st

Svensk fläskkotlett
Garant

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Varma koppen
Blå band
3-pack

2 för
15kr

2 för
Gäller ej eko
49kr
450-500g
Max 2 köp/hushåll

PRISBOMB!

Lättdryck
Bob

Färsk
Max 2 köp/hushåll

Kaffe
Garant

flera sorter
2dl
59.95kr
/kg

3 för
15kr

Risifrutti

5:-

Flera sorter, 165-175g
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/

DAMMSUGARE
Nu behöver vi plats för vårens nyheter!!

SLUTREA 70% rabatt

Electrolux ZUSORIGWR+
Electrolux ZP4020N

1995:-

899:-

Ord. Pris 1490:-

/st

Frälsningsarmén

Mån 6/3 13.30
		
		

Alla Varmt
Välkomna!

Sångstund på Söderåsens
äldreboende tillsammans med
B. Bergström.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Taborförsamlingen

Kapellgatan 5 Vansbro
Lö 4/3 19.00 - 24.00 Gemensam bönenatt.
		
Kom och var med den tid
		
som passar dig.
Sö 5/3 14.30 Sång Bäckaskog Avd 3.
16.00 Gemensam Gudstjänst i
		
Missionshuset Nås.
Välkomna!

Nås Missionshus
Onsd. kl 13.30 - 16.00 och fred. kl 19.00 - 21.00
Öppet Hus/CofféHouse för alla.
Sönd. kl. 16.00 Gemensam Gudstjänst
Medv. Jenny Uhr, ”Vi 4” från Dala-Järna m.fl.
Tisd. kl. 19.00 ”Möten som berör” samtal leds av
Jenny Uhr.
Välkomna!

Västerdalarnas Friförsamling

Torsd 2/3 19.00 Missionsrådet.
Lörd 4/3 19.00-24.00 Gemensam bönenatt i
			 Tabor.
Sönd 5/3 16.00 Gemensam gudstjänst i
			
Missionshuset Nås.
			
(OBS tiden)

Spelning på restaurang

VANSBRO BIO

4 mars kl. 21.00-01.00
Inträde 100kr. 18 år.

Källartorpskyrkan

Änglabus.
Målarkurs.
Musikul.
Gemensam gudstjänst i
Missionshuset Nås.
Bön.
Norrländskt symöte med
Lennart Larsson.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

15 år

Logan – The
Wolverine Action 15 år
sverigepremiär! Filmen om Badrock
sverigepremiär!
On 1 mars 19.00

Dokumentär/Konsert
Ti-to 7-9 mars 19.00 Btill

Byte av vattenmätare
Dala Vatten och Avfall AB utför vattenmätarbyten i Vansbro
kommun. Äldre vattenmätare byts ut.
Detta sker kontinuerligt områdesvis och vi eller vår entreprenör Hydrostandard AB kontaktar berörda fastighetsägare
för att boka tid för åtgärden.

Motorsåg

Husqvarna från 1990:-

Varmt tack för gåvor till församlingens
minnesfond under år 2016

Alla Varmt
Välkomna!

Action/äventyr
To 2 mars 19.00

Fre 3 mars 19.30
Lö-sö 4-5 mars 18.00

Alla varmt välkomna till Myrbackakyrkan
On 1/3
17.00
		
18.30
Fr 3/3
09.30
Sö 5/3
16.00
				
Må 6/3
09.00
Ti 7/3
19.00
				

Medborgarhuset
Boka biljett på:
bjornbio.se
Program 1–9 mars
Assassin’s Creed

020-200 210 www.dalavattenavfall.se

STORT TACK!
Till alla som under 2016 så generöst gett
gåvor till Uppsälje Framtids minnesfond,
för bystugans utveckling.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Föreningen Uppsälje Framtid

PRO Äppelbo
ÅRSMÖTE Kl.14.00 den 9 mars vid
Äppelbo gemenskap.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

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!

Hjälp!

Vi behöver nya styrelsemedlemmar och andra som kan
hjälpa till med driften av Bygdegården i Äppelbo.

Stuga, rum, bädd, möteslokal.
Allservice som städning
snöskottning, hemhjälp mm.
Tel 072-572 05 90

Vi vill inte att föreningen skall upphöra och lokalerna
avvecklas.
Vi kallar därför till möte 5 mars klockan 17.00 i Bygdegården för att hitta personer som vill deltaga i arbetet med
att bevara lokalen till nytta för Äppelbos bästa.

Ett stort TACK!
Tack för uppvaktningen i samband med min födelsedag.
Gud välsigne Er. Birgitta

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

076-277 41 15, teroj.se

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

VINTERTIPS FÖR DITT AVFALLSKÄRL
Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 2 mars

kl 14.00 Legoland Andakt, Torbjörn Axelson

Fredag 3 mars

kl 12.00 Nås Kyrka Sopplunch

Söndag 5 mars

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

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER

kl 11.00 Nås Kyrka Gudstjänst, Båt Lena
kl 14.00 Söderåsen Andakt, Båt Lena
kl 16.00 Vansbro Kyrka Livsmodsgudstjänst,
Båt Lena

”Utsikten” onsdagar kl 10.30

Församlingsgården, Vansbro.

11-kaffe torsdagar i Församlingshemmet, Järna.

Årsmöte
Vansbro arbetarkommuns årsmöte
hålls den 14 mars kl 18.30 på
Dala-Järna hotell.
Sedvanliga årmötesförhandlingar.
Efter mötet bjuds det på förtäring.
Nomineringar till styrelseuppdrag
lämnas senast 7 mars till valberedningen.
Nya som gamla medlemmar hälsas
välkomna.
Styrelsen.

Ordenshuset Nås den 15 mars kl. 15.00

köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

Har soppåsar frusit fast i kärlet?
Fastfrusna soppåsar kan bli kvar efter tömning. Sopbilen ruskar på kärlet så mycket det
går men det kan ändå sitta fast i botten.
Om detta hänt kan du lämna påsarna i kärlet
och inför nästa tömning peta loss dem med
en pinne, eller lyft ur dem och lägg dem i en
ny påse. Ruska på kärlet själv emellanåt.
Dra fram och gör kärlen snöfria
För att sopbilen ska kunna tömma ditt hushållsavfall så behöver kärlen stå tillgängliga
och snöfria vid vägkanten. Skotta och sanda
vid kärlen.
Tänk på att dra tillbaka kärlen när
de tömts så de inte står ivägen för
plogbilen.

Transit
Connect

Dala-Järna 0281-211 20

Däck

till de
flesta fordon
0281-20220

Vi förbättrar din dag!

ÅRSMÖTE hos
Västerdala folkdanslag.

reservdelar
och tillbehör

Vintertid kan väderomslag ställa till
det vid soptömningen. Här är några
tips för ett par vanliga problem.

Provkör NYA Ford

VÄLKOMNA Styrelsen

ÅRSMÖTE

Onsdag 15 mars kl.19.00 i Ja Järnas lokal
Kaffe, alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

020-200 210 www.dalavattenavfall.se

Greenkeeper/
arbetsledare till
Snöå Golfklubb.
Vår Greenkeeper/arbetsledare kommer att göra sin
sista säsong hos oss i år och vi söker därför en
efterträdare till honom.
Vi vill att den som inte har utbildning för arbetet jobbar tillsammans med nuvarande redan under denna
säsong. Utbildning sker under betald arbetstid.
Arbetet pågår från ca 1 maj – 30 september.
Visst helgarbete ingår i tjänsten. Lön enligt avtal.
Ytterligare uppgifter om arbetet kan
fås av Sören Berg tel 070-375 34 54.
Välkommen med Din ansökan till:
Snöå Golfklubb, Snöå Bruk,
780 51 Dala-Järna eller:
berg.soren@telia.com

Tänk på DALA-JÄRNA IKs MINNESFOND
Bg 601-5747 • 0281-204 09 • dalajarnaik@live.se

Verdi

La Traviata

Lördag 11 mars kl. 19.00
Bilj 250 kr vid kassan
Ungdomspris 190 kr
(end. kontant betalning)

KulturVansbro
www.vansbroteater.se
Välkomna!

Nästa operaföreställning:
Den 25 mars 2017 kl.18.00

Idomeneo (Mozart)

DATORTRÄNING
Måndagar kl.18.00

Ja Järnas lokal, Kostnadsfritt

Tycker Du att Din Luftvärmepump
tappat effekt?
			
				
				

Har den några
år på nacken?

Då kan det vara dags för en översyn
Vi erbjuder rengöring av Din enhet,
vilket är viktigt för att den ska hålla full
verkningsgrad.

En smutsig pump kan minska sin
effekt med 50%!

Reservera

995:Stora rengöringspaketet: 1295:-

Lördag 18 mars kl 16

Lilla rengöringspaketet:

Jubileumsfest

Ordenshuset Nås
Se kommande annons.

Vi servar och rengör alla märken på
pumpar.
Ring oss gärna för mer information eller
boka tid för rengöring av Din pump.

Sågens Bystugeförening

har årsmöte 18 mars 2017 i
bystugan kl. 15:00. Vi tackar
för gåvor och kondoleanser
under det gångna året!
Välkomna!

Varmt välkomna!

VECKANS RADANNONSER
Säljes: Torr björkved, i Nås
450:- m³, stjälpt mått.

070-571 18 90

Säljes: Volvo V70 -98 turbodiesel,
nyservad, nya SoV-däck på alufälgar, ingen rost. Pris 6000:-

Tfn 070-034 36 62

ALMS
TORNEM
OND
BILREK
♪ Allt inom bilvård
♪ Stenskottslagning
♪ Matt o Möbeltvätt

Tel. 070-6560396
A TRIBUTE TO THE KING

Öppet:

edag 9-18
Måndag-fr
4
lördag 10-1

INFORMATION

Stationsv. 1 Björbo Tel. 0241 79 32 70

Stängt
LÅT ÄVENTYRET BÖRJA!

7/3 & 8/3
Vi är på kurs!

Det enda som slår att ta del av äventyret, är att leda det.
Få saker slår känslan av att vara den som ger deltagarna förtroende.
Ditt engagemang bidrar till att människor kommer ut i naturen.
Är du redo att bli en av oss?
Kom och träffa några av våra ledare i Västerdalarnas lokalavdelning
på Äppelbo höstmarknad den 17/9 kl.10-15.
Så berättar vi mer om vad just Du kan göra!

LA VÄSTERDALARNA
ÅRSMÖTE
Söndag 5 mars kl.15.00
Skidstugan, Äppelbo

W 15 lokalavd. i Vansbro

Lärarförbundet i Vansbro

inbjuder till ÅRSMÖTE!
Måndagen 13 mars
kl.19.00 på Flottaren
Sedvanliga
årsmötesförhandlingar.
Anmälan senast 10 mars
till Torbjörn Sandbäck
Tfn 076 172 18 25

Vi bjuder på mat.
Utlottning! Välkomna!

Från Dala-Järna IK Fotboll.
Utprovning och beställning
av årets klubbkläder sker
vid följande tre tillfällen:
5/3
kl. 18.00 - 20.00
7/3
kl. 17.00 - 20.00
12/3 kl. 18.00 - 20.00
Fotbollsskolan V.25
Webbanmälan är öppen.

Hulåns IFs ÅRSMÖTE

Torsdagen den 2 mars kl 19.00
vid Ordenshuset Hulån.
Årsmötesförhandlingar
Kaffe.
********************************
KOM IHÅG
Hulåns IF:s Minnesfond.
Tel 132 67

JOHN LINDBERG
STEFAN NYKVIST
OLLE TJERN
CHRIS BERGSTRÖM
PETER FRÖBOM

Teatern Vansbro
10 mars kl.19.00
Förköp:
Visit Södra Dalarna
eller Turistbyråerna

.
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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
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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
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

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

Vi söker

Sommarpersonal till
återvinningscentralerna
Under sommaren har vi full fart på våra anläggningar. Du som
söker behöver ha erfarenhet av service och kundbemötande.
Minimiåldern är 18 år och körkort krävs.
Läs mer om jobben på www.dalavattenavfall.se.
Ansökan senast 26 mars 2017.

Dala Vatten och Avfall AB är ett regionalt VA och avfallsbolag i Dalarna 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.
Läs mer om oss på www.dalavattenavfall.se. Tel 020-200 210. E-post info@dvaab.se.

www.pwc.se/vansbro

Nya öppettider
i Vansbro
Här får du som
företagare hjälp
med att starta
eget, sälja av
och allt där
emellan.

Säljare

Vi vill förstärka vår försäljningsorganisation och söker nu en driven, självgående samt
affärsmässig person till tjänsten som säljare hos oss. Vi säljer framför allt till grossister
och glasstillverkare i Norden och mycket av bearbetningen sker i form av mässor, besök
och workshops. Vi bearbetar även i viss utsträckning slutkunder som bl.a. är glassbarer,
caféer och stora kedjor. Tjänsten innebär resor i både Norge och Sverige och du utgår från
kontoret i Dala-Järna. Förutom ovanstående egenskaper är relationsbyggande en viktig
egenskap och tidigare säljerfarenhet inom Food Service är meriterande. Urvalsprocessen
sker löpande.
För mer information kontakta Conny Blixt 0281-594900. Ansökningar med CV skickas
till conny.blixt@nimatopaal.se
Nimatopaal är ett bolag i NIC-gruppen och en del av Orkla ASA. NIC är ett väletablerat
varumärke inom framför allt glasstillbehör i Europa. NIC består idag av 9 bolag, både
Sales & Distribution samt produktion, och har en omsättning på ca 900 MSEK.
www.nicice.se

S
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h
INOM !
R
A
G
a
D
25%
Upp till

Välkommen
in till oss!

rabatt på massor
av färg, tapeter
och golv
Vi har nya öppettider i Vansbro.
Måndag-tisdag kl. 08.00-16.00, onsdag kl. 08.00-14.00.
Övriga tider enligt överenskommelse.
Kontakta platsansvarig Linda Täpp 010-212 63 37
linda.taepp@se.pwc.com

Färg Golv & Inredning

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

Restauranger
i Vansbro kommun

Kungörelse
Här är det enkelt att leva!
Nyheter från Underrättelse/Bygglovsansökan
Vansbro Simhall och Gym!
Nedanstående gäller från och med vecka 10.
Aktelo AB ansöker om bygglov för uppsättning av telemaster i samband
med 3utbyggnad
(3G). Gemensam infor• Vi börjar med Babysim!
månader-2 år,av
90mobiltelefonsystem
kronor per tillfälle, föranmälan!
mationsträff torsdagenMasterna
den 9 marsär
klockan
13.30.
dimensionerade
för att klara sametablering med flera
• Lunchträna! Gymmet
öppnar
för
alla
klockan
12.00
måndag,
tisdag, onsdag och fredag.
teleoperatörer.

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00

• Lunchgruppträna! Cirkelgym klockan 12.00 på torsdagar.
Med
hänsyn
kretsen
svår föranmälan.
att exakt definiera sker Tor: Moussaka med potatis.
• Lär dig crawla! Kurs
klockan
17.30till
på att
torsdagar,
600”berörda”
kronor för 6är
gånger,
underrättelse
(enl. bestämmelserna
i 8 information.
kap. 22 § Plan- och bygglagen) Ärtsoppa.
• Rehabbad i uppvärmd
bassäng på torsdagar!
Kontakta oss för mer

genom annonsering.

Fullständiga öppettider finns på www.vansbro.se/simhall
Anmäl dig till våra kurser på telefon 0281-750 49, eller via e-post simhallen@vansbro.se

Pannkaka, sylt & grädde.
Fre: Köttfärslimpa, gräddsås &
potatis.
Pasta carbonara.

0281-109 55
Tor: Raggmunk med fläsk &
lingon.
Köttfärslimpa, gräddsås,
lingonsylt.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Lasagne.

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
Tor: Raggmunk, stekt fläsk &
lingonsylt.
Grekisk kycklinggryta med
ris och tzatziki.
Fre: Chili con carne med ris.
Pastagratäng med skinka &
paprika.

Masterna skall placeras på följande platser:
Hjärtligt välkommen
Simhall och Gym!
Skålö önskar
42:3, capersonalen
370 m östervid
omVansbro
sjön Rälgen
Mån:Korv o vitkålsgryta, potatis.
Bondomelett.
Sälen 1:1, mellan Opsaheden och Torrtjärn
Mån:Isterband med senapsås &
Tis: Fransk laxlåda & potatis.
stuvad potatis.
Järna-Storbyn 48:1, ca 1 km väster om Vansbro
Viltgryta, ris/potatis.
Mån:Kebabgryta med ris.
Hempanerad fisk, kokt pot.
Ons: Panerad rödspätta, remouTis: Biff stroganoff med ris.
Fiskgratäng.
Snöån 14:8, ca 200 m öster om Snöå Herrgård
ladsås & potatis.
Hemmarinerad kycklingTis: Stekt fläsk med löksås.
Sveden 7:13, ca 500 m norr om Utanhed
klubba, stekt potatis.
Kycklinggulasch, persiljePasta kycklingsås.
Ons:
Klassisk
lasagne.
kräm
&
ris.
Ons:
Dillkött
med
rödbetor,
kokt
Bertils 1:2, ca 750 m sydost om Vakern
Fläskkarré
med äppelsås &
potatis.
varma grönsaker.
Haga 24:12, ca 500 m sydost om Flatbyn
Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Stekt sejfilé med skagenröra.
Öppet:
Medborgarhuset
Vansbro
tel 0281-750
00 • www.vansbro.se
89:- inkl. sallad,
Näveråsen•5:1,
ca •500
m nordväst
om Västerfallet
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01
bröd, dryck och kaffe
Lindesnäs 9:25, ca 1 km ostsydost om Lindesnäs
Husmanskost - Buffé
Håvberget 3:20, norr om Sormaberget
BROGRILLEN
mån-fre kl 11-14
Kungörelse
Här
det
enkelt
att leva!
Morn 47:1, ca
500 mär
öster
om rv
64 i Eldforsen
lör-sön kl 12-15
GRILLKÖK & PIZZERIA
Öppet: Mån-Fre 10.30-20.00
Mellanvakern 1:3, ca 250 m från Östra Vakerns nordvästra strand
		 Lör & Sön 11.00-20.00
Underrättelse/Bygglovsansökan
LSS-verksamheten
stödfamiljer
och kontaktpersoner!
Orsala söker
9:2, ca 600
m väster om Närsjö
Sågvägen 1 Tfn 0281-71354
Menyn finns på www.dalajarnahotell.se
Stödfamilj: Är ni en familj
med tid och intresse för att ta emot ett barn/en ungdom cirka två dygn
Sommaröppet
varje dag 11-22
Norra
Allégatan
23
Tel 0281-20698
Rågsveden
24:34, caom
350
m in på
mot Finnlokåsen
Aktelo
AB ansöker
bygglov
förväg
uppsättning
av telemaster i samband
per månad i ert hem, och på så vis bidra till att höja livskvaliteten för någon annan?
Myrbacka
14:25,avcaför
250
m från
nordöstra för
strand
med
utbyggnad
mobiltelefonsystem
(3G).
Kontaktperson: Har du
tid och
engagemang
att finnas
där Gänsens
som vän/medmänniska
någon
en eller ett par gånger i Masterna
veckan? Vill du
vara
med
och
bidra
till
en
positiv
förändring
i
vardagen
för flera
Äppelbo VVO
är dimensionerade
för att klara
sametablering med
Handlingarna
finns tillgängliga
mellan
en annan människa?
Vill informera berörda markägare inom ÄVVO.
teleoperatörer.
Kontakta oss för att 02-05-16
få mer information
om vad uppdragen
innebär!
t.o.m. 02-06-05
i:
Vi kommer att ha ett infomöte ang.
Enhetschef Marianne Brändholm, telefon 0281-751 59, e-post: marianne.brandholm@vansbro.se
Med
hänsyn
till
att
kretsen
”berörda”
är
svår
att
exakt
definiera
sker
Stadgar:
Foajén
på
Medborgarhuset,
Vansbro,
tel.
0281-750
00
samt
Biblioteken
i
Enhetschef Eva Proos, telefon 0281- 751 58, e-post: eva.proos@vansbro.se
underrättelse
(enl.och
bestämmelserna
i 8 kap. 22 § Plan- och bygglagen) § 4 Särskilda bestämmelser vad gäller jakträtt inom ÄVVO.
Du kan också läsa en intervju
medDala-Järna
Marianne Brändholm
på www.vansbro.se/socialtstodomsorg
Nås,
Äppelbo
Vid årsmötet den 2016-06-19 togs den frågan upp.
genom annonsering.
Styrelsen uppmanar markägare inom ÄVVO att komma med förslag/motioner ang § 4.
Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se
Upplysningar lämnas av:
Vi kommer att kalla till ett möte den 12/3 kl. 18.00
Masterna skall placeras på följande platser:
Anna Söderhäll, tel. 0281-752 05, Göran Borgstrand, tel. 023-136 52Plats: Sälas Bystuga.
Skålö 42:3, ca 370 m öster om sjön Rälgen
Där vi kommer att diskutera denna fråga.
Medborgarhuset
Sälen 1:1, mellan Opsaheden och Torrtjärn
Den
som
har
erinringar
mot
ansökan
ska
framföra
dessa
skriftligt
tillwww.appelbo.net hittar ni ÄVVO stadgar.
på
780 50 Vansbro
Järna-Storbyn 48:1, ca 1 km väster om Vansbro
Vi hoppas på stor uppslutning. Kaffe med dopp bjuds. 			
Mvh Styrelsen.
Miljö- och byggnadsnämnden, Medborgarhuset, 780 50 Vansbro
Tel: 0281-750 00
Snöån 14:8, ca 200 m öster om Snöå Herrgård
Fax: 0281-750 30 senast den 5 juni år 2002.
Sveden 7:13, ca 500 m norr om Utanhed
E-post:

JÄRNSKROT • METALLSKROT • KABEL • BLYBATTERIER • ELEKTRONIKSKROT • BILAR

Välkommen till vår
ANLÄGGNING I VANSBRO
ÖPPET alla torsdagar 12-16, övriga tider ring 0281-719 71
Vi köper och hämtar järn och metaller, koppar, mässing, kabel,
blybatterier och metallskrot
företagAB.
och privatpersoner.
Korrektur frånfrån
Vansbrobladet

Nyhet:
Vi tar emot bilar, traktorer mm
Mail: vansbrobladet@telia.com eller Telefon: 0281 - 719 88 Senast Måndag Klockan 12.00
Granska och återkom med godkännande/Ändringar via:

Vi hjälper även till med containrar och även helhetslösningar för företag.
Ring gärna för offert.

Vårt varma

Tack
till alla Er som var med och
deltog vid vårt avsked av min
älskade Mamma och vår Farmor

till alla som på olika sätt
visat sitt deltagande i
sorgen efter vår kära

Kerstin Thorwall

Alice Carlsta

Tack

med blommor, sång
och vänliga ord.
Lars
Lovisa, Gustav

En sista hälsning
som räddar liv
Verkstadsvägen 11, Vansbro. Tel 070-293 68 67

F.d Vansbro skrotaffär

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.

PG: 90 06 03 – 2

Hedra minnet av en
närstående med en gåva
till demensforskningen.

För blommor, omtanke,
kondoleanser och gåvor
till olika fonder framför
vi ett stort Tack.
Särskilt Tack till
Hasse Ström och
Alf Bergqvist.

Min älskade Mamma

Asta Nissjers
född Hellsing
* 24 september 1923
har lämnat oss.
I ljust minne bevarad.
Göteborg
19 februari 2017

				

Carina med familj
TACK Gerd Danielsson,
Vansbro, för att du
gjorde mammas sista
vecka ljusare.
TACK Lena Danielsson,
Vansbro, för fint stöd
genom telefonsamtal.
TACK Gullvi Olsson,
Nås, för att du alltid
ställer upp.
			
Carina med familj

YVONNE
Släkt och vänner

Var inte rädd. Det ﬁnns
ett hemligt tecken,
ett namn som skyddar
dig nu när du går.
Din ensamhet har
stränder in mot ljuset.
Var inte rädd. I sanden
ﬁnns det spår.
Ylva Eggehorn
Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.
Gravsättningen sker i vår
på Järna kyrkogård.

Tillsammans kan vi hjälpa djuren!
Givarservice, tel: 020-30 11 30
PG: 90 11 19-8, BG: 901-1198
www.alzheimerfonden.se

Sms:a DJUR till 72120
för mer information.
www.djurensratt.se
08-555 914 00

Ansvarsutbildning 14/3

För arbetsledare och skyddsombud
(inom truck, travers och mobil arbetsplattform)

ESA-14 Tillträde 16/3
Kontakta oss för mer information!

Vilka är vi?

Vi är ett utbildningsföretag som inriktar oss på säkrare arbetsplatser och säkrare maskinförare.
Vare sig du är privatperson eller företagare som vill öka på behörigheten eller få kompetens dokumenterad är du välkommen till oss. Vi erbjuder utbildningar på arbetsplatser runt om i Sverige
eller i våra utbildningslokaler i Vansbro och Dala-Järna.
Allt för många olyckor sker på arbetsplatser runt om i Sverige. Detta vill vi ändra på genom att
utbilda företag och privatpersoner för en bättre arbetsmiljö och trivsammare arbetsplats.

0281-200 50 • info@samu.se • www.samu.se

Parvelrännet 2017
Söndag 12 mars kl. 11.00
Dala-Järna IK hälsar alla barn från 0-12 år välkomna till Snöå skidstadion.
Klasser: 0-6 år 500 m, 7-8 år 1,5 km, 9-10 år 1,5 km, 11-12 år 2,5 km.
Anmälan till DJIK´s kansli, tel 0281-20409, senast torsdag 9 mars eller
e-mail: parvelrannet@djik.se. Ange namn, födelseår och byanamn.
Anmälningsavgift 80 kr betalas när du hämtar nummerlappen vid skidstadion
Efteranmälan fredag-lördag 150 kr.
När alla gått i mål och resultaten är klara blir det prisutdelning - alla får pris!
Sedvanlig servering, semlor och korvförsäljning.
Priser och bidrag till priser emottages tacksamt! Listor finns utlagda i affärer.
Välkomna till årets skidfest!
www.djik.se							DJIK skidsektion

