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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Kommunens godaste smörgåstårta?

• 50:-/biten vid beställning!
• Fredag-lördag smörgåstårta i
manuella delin!
• 19.95:-/hg
• Alltid handskalade räkor!

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

Strykjärn 199:-

Nytt till killarna från

Randig T-shirt m krage

199:Chinos bomull, marin, beige 299:Vi är ombud för Bergeå Kemtvätt

Electrolux EDB 1675 Ord. Pris 399:-

Elvisp 299:-

Electrolux EHM3300 Ord. Pris 599:-

Taborförsamlingen

Kapellgatan 5 Vansbro
Sö 2/4 11.00 Gudstjänst
		
Anette & Bo Mattsson.
13.30 Sång Solgärdet.
Välkomna!

Nås Missionshus
Onsd. kl 13.30 - 16.00 och fred. kl 19.00 - 21.00
Öppet Hus/CofféHouse för alla.
Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Västerdalarnas Friförsamling

Sönd 2/4 14.30 Sångstund på Bäckaskog.
		
18.00 Kvällsgudstjänst med
			 nattvard.
Tisd 4/4 18.00 Gemensam bön i
			 Frälsningsarmén.
Varmt välkommen till Myrbackakyrkan!

Källartorpskyrkan

On 29/3 17.00
		 18.30
				
				
Fr 31/3 09.30
Lö 1/4
17.00
				
Må 3/4
09.00
Ti 4/4
18.00
				

Alla Varmt
Välkomna!

Änglabus.
Församlingskväll med Sara 		
Löfstedt, försam. utvecklare i 		
Equmeniakyrkan.
Musikul.
Gemenskapskväll med mat, 		
samtal och andakt.
Bön.
Symöte med Pell Uno Larsson,
som berättar om Indien.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

MANUSSTOPP

VANSBRO BIO
Medborgarhuset
Boka biljett på:
bjornbio.se

Grillbuffé

18.00 - 22.00
Lördag 1 april 220:Fläskkarré på spett,
Entrecoté, kycklingspett,
tonfisk, lammkotlett,
BBQ-sås, tzatziki, bearnaisesås, stekt potatis, ris,
salladsbuffé, vitlöksbröd,
lökringar.
Boka gärna bord!

Lördag 1 april
kl. 21.00-01.00
Inträde 100kr. 18 år.

Smurfarna – Den
försvunna byn
SverigePremiär!
Sv tal, otextad:

Sö 2 april 16.00 Animerat

Motorsåg

Husqvarna från 1990:-

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.

020-200 210 www.dalavattenavfall.se

Söndag 2 april öppnar en ny

HERRFRISÖRSALONG

på Järnvägsgatan 42 i Vansbro

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
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!

Jag klipper på em-tid, kvällstid och på helger.
Du beställer tid på tel. 073 943 44 65,
eller mail: kawa-vansbro@hotmail.com eller
tidslista på dörren.
Välkommen!

Kom och bada bastu

ung som gammal
Vi badar i
Nederborgs skola.
Fredagar kl.16.30-19.30
Pris: 20:-(dricka ingår)
Mycket VÄLKOMNA!
Nås bastubadare

Medicinsk fotvård
Monika Munters

Strandv. 4 Dala-Järna
tel. 070- 56 36 178

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

Årsmöte

TE RÖJ & PLÅT AB

Nordanåkers Bystugeförening
Torsdagen den 30 mars kl. 18.00
hos Åke Pollack.
Välkomna!

Bygg, Plåt, Tak mm.
Gratis offerter

BlodigtEn musikal
Allvar
med bett

Tack för alla gåvor och kondoleanser under 2016

Uppsälje-Nåsens Samfällighetsförening
kallar till årsmöte söndagen den 9 april kl 15.00
i Åttingen Uppsälje. Ärenden enligt stadgarna.

Hjärtligt välkomna / Styrelsen
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

ÅRSMÖTE

Äppelbo bygdegårdsförening
Söndag 2 april kl.17.00

Ärenden: Val av ny styrelse och övriga ärenden. OBS! Detta är en nystart av föreningen,
kom och bidra med idéer till en aktiv
verksamhet för bygdens bästa.
Vi bjuder på kaffe.

Hôlmbergs rökta regnbåge & mjökbulla på
FINNMARKNADEN
NTO-Lokalen Sågen 1 april Kl.10-16

Finnsoppa och kaffe med hembakt semla finns också på plats.
Skivsläpp med Stanley Holmer.

Välkomna!

Välkomna tillbaka till Hotell Demonia!
Vansbro Teater
Plats: Vansbro Teater
Fredag 28 oktober 18:00
Tid: 29:e
Lördag
april
kl. 14:00 och 18:00
Lördag
oktober1
14:00
& 18:00
Biljetter: Bokas
på Vansbro
och betalas
vid insläpp
Biljetter:
Bokas
på Bibliotek
Vansbro
Bibliotek
och betalas vid
200:- 15 år och uppåt, 100:- 5-15 år, gratis under 5år
insläpp 200:- 15 år och uppåt, 100:- 5-15 år,
I samband med föreställningarna
en mässa
med Naturskyddsföreningen,
gratispågår
under
5 år
Skydda Skogen och Studiefrämjandet. Fotoutställning av Sebastian Kirpuu. Även
Ni får åter träffa monster och naturväsen i en lustskolklasser från kommunen deltar med olika miljöprojekt.
fylld musikal när de kämpar för sin magiska miljö!
Kultur Vansbro
Partners:
Partners:
En lustfylld föreställning om monster och naturväsen som kämpar för sin magiska miljö

PRO Äppelbo
STUDIEBESÖK på

ÄPPELBO BRYGGERI den 6 april kl. 14.00
Välkomna!

Vansbro bibliotek 0281-750 50

Prova på flerfärgsvirkning

Nu är det snart dags!!

Boka
in denBerglund-Brasch
28 och 29 oktober!
med
Ulla
Biljetter Vansbro Bibliotek 0281-75050
Lördag 8 april kl.10.00-14.00
Kostnad: 100:- inkl. fika

Anmälan och info SV 0281-71555 www.sv.se/dalarna

Nås Hemslöjdsförening Nickhusboa

StickCafé

Torsdag 6 april kl. 19.00
Se kommande annons.

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

All ev. uppvaktning
undanbedes bestämt!
Mor Kjell
Tänk på DALA-JÄRNA IKs MINNESFOND
Bg 601-5747 • 0281-204 09 • dalajarnaik@live.se

Provkör NYA Ford

Mondeo

Plats:
Tid:

Info - https://www.facebook.com/events/280671368972542/

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER

076-277 41 15, teroj.se

Välkomna till PÅSKLUNCH

Dala-Järna 0281-211 20

Däck

till de
flesta fordon
0281-20220

Claries Damfrisering

Stängt
12/4 - 19/4

Margareta 0281 10309

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

på Församlingsgården i Vansbro den 6 april kl.14.00
Underhållning av Ove Clappson från Munkfors

Tel. 070-6560396

Sista anmälningsdag 4 april!!
Till Ulla Tel. 073 086 26 15
eller Barbro Tel. 076 052 80 45

Blandved fr. 350:-/m³
Björkved fr. 400:-/m³
Transporter enl. ÖK

OBS! Glöm inte Mattcurlingen på ordenshuset
i Nås torsdagar kl.14.00. Pris 20kr

Per Anders Pettersson
Nås, Tfn. 070 6702154

FÄRSKKAPAD VED

SPELNING
Vi utbildar inom:
• Arbete på väg • Fallskydd
• Terränghjuling • Grävmaskin
• Hjullastare
• Truck
• Liftutbildning • Travers
• Fordonsmonterad kran
• Teleskoplastare
• ESA-14/ESA-röj/EBR

Kontakta oss för mer info!
0281- 200 50 • info@samu.se
www.samu.se

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo
kl 13.30 Solgärdet Andakt, Sune Ek
kl 14.00 Legoland Andakt, Torbjörn Axelson

Fredag 31 mars

Köpes: Zündapp KS50,
tidigt 70-tal. Tfn 070-589 30 85

Söndag 2 april

Borttappat: Nyckelknippa mellan
Grönalid & biblioteket.
Lämnas till Vansbrobladet.

kl 12.00 Sopplunch i Borns bygdegård, Äppelbo
kl 11.00 Nås kyrka Gudstjänst, Torbjörn Axelson
kl 14.00 Söderåsen Andakt, Karin Pers
kl 16.00 Prästgården Dala-Järna Passionsguds tjänst, Båt Lena

Lördag 1 april 21.00 - 01.00

Stefan Morén & Chrille Wahlgren.
En salig blandning av musik från 50-talet till nutid!

Fri entré!

kl 12.00 Sopplunch i Vansbro kyrkcentrum.

”Utsikten” onsdagar kl 10.30

Församlingsgården, Vansbro.

11-kaffe torsdagar i Församlingshemmet, Järna.

SVENSKA
MODELLEN
Måndag 3 april, kl 18.30, ABF Järnvägsgatan 30, Vansbro.

FÖRETAGARNA GÖR

SKILLNAD
foretagarna.se/vansbro

Köpes: Kulla-Gulla-böckerna av
Martha Sandwall-Bergström.
1:a upplagan, tryckta 1945-1951.
Tfn 070-422 60 03, 0281-301 48

Torsdag 30 mars

Onsdag 5 april

Välkommen på
grundkurs 8-9 april!
Lör; Modern foxtrot
Sön; Bugg
200 kr/dag eller 300 kr för
båda. Halva priset tom 18 år.
Anmälan via hemsidan eller
sms till 070-369 45 03
www.vansbrodansklubb.se
för mer info.

VECKANS RADANNONSER

På:

Träffas vi i en studiecirkel och diskuterar hur och varför just
den Svenska Modellen kan utvecklas för att ge dig, Vansbro
eller alla i landet ett bättre liv. Vi behöver inte bara drömma,
deltagarna får på 1a träffen ett studiematerial att utgå från.

Alla Välkomna !

18 år. leg. kontroll
BOSCH skaftdammsugare 6ATH25

Samma städresultat som en ”vanlig” dammsugare
Ingen sladd, inga kompromisser!
Lång drifttid!

VÅRTIDER=STÄDTIDER
Miele dammsugare, olika modeller
Pris från

1995:-

UTFÖRSÄLJNING DAMMSUGARE!

599:-

Thaivagnen står vid Kroons torg i Vansbro
fredagen den 31/3 kl.12.00-20.00
Tfn 073-803 97 07		

Varmt välkomna!

20kr/raden!

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

Rövarkulan´s
skatter o skräp

20%

rabatt på ej redan
nedsatta priser.

Loppis

Utgående modeller mm. från
t.ex Siemens, Nilfisk och Canvac

Varmt välkomna!

Kanjanas Thaimat

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
för bara

Kom och prova!

Begr antal. Först till kvarn.
VANSBRO

Säljes: Alufälgar 17” Volvo V70.
Tfn 073-059 00 59 Vansbro

Öppet:

edag 9-18
Måndag-fr
4
lördag 10-1

Stationsv. 1 Björbo Tel. 0241 79 32 70

Öppet
lördag 10.00-14.00
Dala-Järna centrum

Salt sill i hink
(Tölla) hjortronsylt &
mattor mm.
Birgit 070-354 71 06

Finnmarknaden,
Eldforsen.

Välkomna på Naturskyddsföreningen Vansbros
årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Efter avslutade förhandlingar föreläser Erik Martinsson från Svea
solar om solceller. Mellan årsmötet och föreläsningen
bjuder vi på lättare förtäring.
Tid och plats: 11/4 kl.18.00, Ryggåsstugan.
Mvh

Hantverk från Dalarna

Nybyggnation i Vansbro

Lördagen den 1 april går hela dagskassan till

Jag syr och säljer mössor och
pannband i alla storlekar, dregglisar och en del barnkläder.
Välkomen att höra av dig med
just dina önskemål!

DEN SVÅRA SVÄLTEN
I ÖSTRA AFRIKA
– Stöd våra pågående insatser
i Sydsudan och Kenya.

ÖPPET: Ons 15-18, lör 10-14

Industrivägen 15
DALA-JÄRNA
Tel 0281-201 72

Finnmarknad
Jag finns i Eldforsen

Se hit!
Dags att skifta till sommarhjul?
Hör gärna av er om ni undrar över något!

under Finnmarknaden
lördag 1 april kl 10-16
där jag kommer att visa

Andreas 073 043 16 52, Nås
Innehar F-skatt

produkter.
Välkomna!

Olivia Ähdel
073-656 71 73

WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Se mer på min facebooksida
och instagram, myhomesewing.

Utan is ingen björn
Bli Isbjörnsfadder på wwf.se/isbjornsfadder

© Wild Wonders of Europe / Ole Joergen Liodden / WWF-Canon

upp några av mina

Var till Byggshopen i Vansbro och inhandlade några brädlappar, för någon vecka
sedan. Såg då att ett större bygge var på
gång norrut.
Det var inte shopen som skulle utökas
utan det var grannen Sweden Trä AB som
påbörjat sitt nybygge.
Nyfikna som vi är beslöt vi att knalla in på
kontoret för att utreda detta. Där träffade
vi Anders Gustavsson och Örjan Eriksson.
Som de flesta vet håller de till i gamla
FaluHus lokaler vilka borde räcka till kan
man tycka.
-Vi är faktiskt trångbodda berättar de, den
nya lokalen kommer att bli ett mellanlager.
Virket kommer från Sveden Trä i Äppelbo
(Rågsvedens såg) och vi förser våra fem
byggshopar med virke.
-Vad gör ni annars här i Vansbro?
- Vi är ca tjugo anställda här, det vi framförallt arbetar med är fingerskarvning av
virke vilket det finns bara tre-fyra stycken
i Sverige som klarar, flera vill t.ex ha ytterpanel i sju meters-längder, för att undvika
skarvar, det kan också vara vindskivor
eller konstruktionsvirke. Vi har även en
byggverksamhet där vi gör takstolar, råspontluckor mm. En viss stomtillverkning
mot entreprenörer utförs också.

En annan stor del är målning av inner och
ytterpaneler som utförs i två avdelningar.
Där kan kunderna få i stort sett vilken färg
de önskar. Det mesta av dessa paneler
exporteras till Danmark.
Verkar vara ett välmående företag som
sakta men säkert går framåt och ökar i
omsättning.

Bilden innifrån de stora produktionslokalerna.
Vi ber att få tacka för en intressant visning
och att fick störa.

Text o Bild NG

Kungörelse
Här är det enkelt att leva!
Dags att uppmärksamma
2016 års idrottsprestationer!
Underrättelse/Bygglovsansökan

Kungörelse
Här är det enkelt att leva!

Vansbro kommuns utmärkelse för framstående insatser inom idrotten instiftades 2015 och syftar till
att uppmärksamma personer
somAB
genom
sina prestationer
varitför
viktiga
ambassadöreravförtelemaster
sin klubb, i samband
Aktelo
ansöker
om bygglov
uppsättning
bygd och för Vansbro kommun under året. Utmärkelsen delas ut till alla som under 2016 blivit
med utbyggnad av mobiltelefonsystem (3G).
medaljörer i tävlingar på minst SM-nivå, oberoende av åldersklass. Gäller både enskild person och
Masterna
äruppmanas
dimensionerade
förmed
attnamn/grupper/lag
klara sametablering
grupper/lag. Kommunens
föreningar
att inkomma
enligt med
ovan, flera
samt ange prestation till:
Vansbro
kommun,
Medborgarhuset,
780
50
Vansbro,
alternativt
på
e-post:
teleoperatörer.
vansbro.kommun@vansbro.se senast den 28 april 2017.
hänsyn till attsammanträde
kretsen ”berörda”
är svår att exakt definiera sker
Utmärkelsen delas ut påMed
kommunfullmäktiges
i juni.

underrättelse (enl. bestämmelserna i 8 kap. 22 § Plan- och bygglagen)
genom annonsering.

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

Vad är det som händer på redaktionen?

Masterna skall placeras på följande platser:
Skålö 42:3, ca 370 m öster om sjön Rälgen
Sälen 1:1, mellan Opsaheden och Torrtjärn
Järna-Storbyn 48:1, ca 1 km väster om Vansbro
Snöån 14:8, ca 200 m öster om Snöå Herrgård
Sveden 7:13, ca 500 m norr om Utanhed
Bertils 1:2, ca 750 m sydost om Vakern
Haga 24:12, ca 500 m sydost om Flatbyn
Näveråsen 5:1, ca 500 m nordväst om Västerfallet
Lindesnäs 9:25, ca 1 km ostsydost om Lindesnäs
Håvberget 3:20, norr om Sormaberget
Morn 47:1, ca 500 m öster om rv 64 i Eldforsen
Mellanvakern 1:3, ca 250 m från Östra Vakerns nordvästra strand
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

Förändrade
öppettider i simhallen
Underrättelse/Bygglovsansökan

Vansbrosimningen har abonnerat simhallen delar av helgen vecka 13, vilket innebär följande
Aktelo
AB ansöker om bygglov för uppsättning av telemaster
förändrade öppettider
för allmänheten:

med utbyggnad av mobiltelefonsystem (3G).
för att klara sametablering med flera
teleoperatörer.

• Fredag 31/3: Stängt från 18.30 • Lördag 1/4: 10-15
Masterna
är vanligt
dimensionerade
Gym, duschar och bastu
öppna som
hela helgen.

Ps. Du vet väl om att vi numera erbjuder rehabbad i varm bassäng på torsdagar? Du som har
någon form av medicinskt
av detta
kan kretsen
kontakta oss
för mer information!
grunddefiniera
av
Med behov
hänsyn
till att
”berörda”
är svår attPåexakt
sker
sjukdom är dock dessvärre
både
rehabbad
och
babysim
inställt
vecka
13.
underrättelse (enl. bestämmelserna i 8 kap. 22 § Plan- och bygglagen

Välkommen genom
till Vansbro
annonsering.
Simhall och Gym! Telefon 0281-750 49
Masterna skall placeras på följande platser:
Skålö 42:3, ca 370 m öster om sjön Rälgen
Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se
Sälen 1:1, mellan Opsaheden och Torrtjärn
Järna-Storbyn 48:1, ca 1 km väster om Vansbro
Snöån 14:8, ca 200 m öster om Snöå Herrgård
Sveden 7:13, ca 500 m norr om Utanhed
Ett urklipp från en av våra läsare....
Bertils 1:2, ca 750 m sydost om Vakern
Haga 24:12, ca 500 m sydost om Flatbyn
Näveråsen 5:1, ca 500 m nordväst om Västerfallet
Lindesnäs 9:25, ca 1 km ostsydost om Lindesnäs
Håvberget 3:20, norr om Sormaberget
Morn 47:1, ca 500 m öster om rv 64 i Eldforsen
Mellanvakern 1:3, ca 250 m från Östra Vakerns nordvästra strand
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

Handlingarna
finns
tillgängliga
En del av er kanske
undrar vad som
händer
hos oss mellan
på ”bladet”.
-Vi tänkte ge ett 02-05-16
bidrag till t.o.m.
bostadsbristen
02-06-05här
i: i Vansbro, därför gör vi
en renovering avFoajén
lägenheten
som
stått
tom
i
en massa
år.
på Medborgarhuset, Vansbro,
tel. 0281-750
00 samt Biblioteken i
Vad vi hört, så var
det
lönekontoret
där
alla
”järnvägare”
fick
hämta
ut
Nås, Dala-Järna och Äppelbo
sin lön på fredagseftermiddagarna. Intressant att veta hur mycket man
fick för en veckas arbete på den tiden. På nedre botten bodde stinsen,
och kanske hadeUpplysningar
han även ett lämnas
kontor. av:
Vad vi tror så bor vi i ett av de
Anna Söderhäll, tel. 0281-752 05, Göran Borgstrand, tel. 023-136 52
äldsta husen i Vansbro.
Skulle
vara mycket intressant om någon har någon historia att berätta
Medborgarhuset
Medborgarhuset
eller
kanske
något
foto
från
den
tiden,
hör
gärna
av
er
till
oss
på
reDen
som
har
erinringar
mot
ansökan
ska
framföra
dessa
skriftligt
till
780 50 Vansbro
780 50 Vansbro
daktionen,
eller
vi tar emot all information
vi kan780
få. 50 Vansbro
Miljö-smått,
och byggnadsnämnden,
Medborgarhuset,
Tel: 0281-750stort
00
Tel: 0281-750 00
Fax: 0281-750 30
E-post:

senast den 5 juni år 2002.

Text o Bild NG

i samb

Fax: 0281-750 30
E-post:

Handlingarna finns tillgängliga mellan
02-05-16 t.o.m. 02-06-05 i:
Foajén på Medborgarhuset, Vansbro, tel. 0281-750 00 samt Bibliote
Nås, Dala-Järna och Äppelbo

Upplysningar lämnas av:
Anna Söderhäll, tel. 0281-752 05, Göran Borgstrand, tel. 023-136 5

Den som har erinringar mot ansökan ska framföra dessa skriftlig
Miljö- och byggnadsnämnden, Medborgarhuset, 780 50 Vansbro
senast den 5 juni år 2002.

JÄRNSKROT • METALLSKROT • KABEL • BLYBATTERIER • ELEKTRONIKSKROT • BILAR

Restauranger
i Vansbro kommun

Välkommen till vår
ANLÄGGNING I VANSBRO

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

ÖPPET alla torsdagar 12-16, övriga tider ring 0281-719 71
Vi köper och hämtar järn och metaller, koppar, mässing, kabel,
Korrektur från Vansbrobladet AB.
blybatterier
och
metallskrot
från företag och privatpersoner.
Granska och återkom med godkännande/Ändringar via:

Nyhet: Vi tar emot bilar, traktorer mm
Mail: vansbrobladet@telia.com eller Telefon: 0281 - 719 88 Senast Måndag Klockan 12.00

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

Verkstadsvägen 11, Vansbro. Tel 070-293 68 67

F.d Vansbro skrotaffär

ykel
Det våras för c

Flera med extrapriser
— Reservdelar • Tillbehör • Service —
CYKEL & SPORT Vansbro Äppelbovägen 2 Tfn 0281 10167

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00

Tor: Stekt fläsk, löksås & potatis.
Broccolisoppa.
Pannkaka, sylt & grädde.
Fre: Pannbiff, gräddsås, lök &
potatis.
Strömmingslåda m dill, pot.
Mån:Korv stroganoff med ris.
Fläskkotlett, gräddsås, pot.
Tis: Panerad torsk, dillmajonäs
& potatis.
Viltfärsbiffar m lingonsås &
potatis.
Ons: Gratinerad kassler,
béchamelsås & potatis.
Chili con carne med ris.
Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

0281-109 55

Tor: Raggmunk med fläsk &
lingon.
Svamprisotto med kycklingfilé, parmesanost.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Gulaschgryta med ris.
Mån:Bräckt kassler med

champinjonsås.
Fiskgratäng.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Pasta med kycklingsås.
Ons: Pannbiffar, gräddsås, lingon.
Stekt makrillfilé med spenat
& citron.

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

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

Tel 0281-20698

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00

Tor: Husets grekiska färsbiffar
med tzatziki.
Raggmunk, stekt fläsk &
lingonsylt.
Fre: Biff terriaki med ris.
Hempanerad gösfilé, kokt
potatis & romsås.
Mån:Korvgryta med husets
potatismos.
Stekt strömming m dillsmör
Tis: Fläskkarré på spett, BBQ-sås
& stekt potatis.
Pasta med kräftor.
Ons: Mexikansk buffé: tacogratäng, kycklingfajita, nachos,
grädde, salsa, guacamole,
chimichanga, och grönsaker.
89:- inkl. sallad,
bröd, dryck och kaffe

BROGRILLEN
Öppet: Mån-Fre 10.30-20.00
		 Lör & Sön 11.00-20.00
076-918 31 59
Norra Allégatan 23

GRILLKÖK & PIZZERIA

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

Kungörelse
Här är det enkelt att leva!

Underrättelse/Bygglovsansökan
Vårefterlysning
till Fritidsbanken!
När nu vintersäsongen övergår till vår och sommar så efterlyser vi nya sport- och fritidsprylar till
Aktelo AB ansöker om bygglov för uppsättning av telemaster i samb
Kungörelse
Här är det enkelt att leva!
Fritidsbanken. Har du till exempel fotbollsutrustning, inlines, cykelhjälmar, racketar, bollar,
med
utbyggnad
av mobiltelefonsystem
fiskeutrustning, flytvästar,
skateboards,
kickbikes,
kubbspel eller liknande(3G).
som inte används
lämna
det
gärna
till
oss
för
utlåning.
Masterna är dimensionerade för att klara sametablering med flera
Stängt på biblioteken!
Underrättelse/Bygglovsansökan
Biblioteken i Vansbro kommun är stängda på grund av utbildning torsdagen den 6/4.
Inlämning hos Fritidsbanken
(Vasagatan 1, Vansbro, ingång från Järnvägsgatan), tisdagar klockan
teleoperatörer.
Aktelo AB ansöker om bygglov för uppsättning av telemaster i samband
Välkommen åter den 7/4!

Biblioteken (3G).
med utbyggnad av mobiltelefonsystem
Masterna är dimensionerade för att klara sametablering med flera
Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se
teleoperatörer.

Med hänsyn till att kretsen ”berörda” är svår att exakt definiera sker

13-16 och torsdagar 13-17. För mer information besök www.fritidsbanken.se eller kontakta Mia
Johansson telefon: 0281-750
Med16.
hänsyn till att kretsen ”berörda” är svår att exakt definiera

sker
underrättelse
(enl.• bestämmelserna
i 8 kap. 22 § Plan- och bygglagen
Medborgarhuset
• Vansbro
tel 0281-750 00 • www.vansbro.se
genom annonsering.
Masterna skall placeras på följande platser:

till Er alla som hedrat
minnet av vår kära

Gunhild
Forsberg
vid hennes bortgång,
för blommor till båren samt
gåvor till olika minnesfonder.
Ett särskilt tack till personalen
på Söderåsen avd. Gul 1
för god vård och omsorg.
Bosse och Mats med familjer

Vår käre
Vår käre Far
Farfar, Morfar,
Gammelfarfar,
Gammelmorfar och Svärfar

Opsa Bror
Joelsson
* 20 juli 1925

har i frid somnat in
i tron på sin Frälsare
Nås 23 mars 2017

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.

Östen och Maria
med familjer
Släkt och vänner
Var jag går i skogar,
berg och dalar,
följer mig en vän,
jag hör hans röst.
Begravningsgudstjänsten
äger rum Myrbackakyrkan
torsdag den 13 april
kl. 16.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund,
anmäl deltagande till
Malte & Maries Begr. byrå
023-50650 eller
info@mmbb.se
senast den 6 april.
Tänk gärna på Läkare
utan gränser gåvotel.

Vår kära Mamma
Svärmor och Farmor

Vår käre

Kerstin Albinsson

Fall Lasse Olsson

* 13 april 1940
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Dala-Järna 16 mars 2017

* 28 februari 1941

Dala-Järna 20 mars 2017

Christina

Stilla, så stilla
gick solen ner
Slut är den
långa arbetsdagen
Strålande ögat
ej mer mot oss ler
Hjälpande handen
ej räckes mer
Det ljusa och vackra förbliver

Charlie

Barnbarnen

Fredrik och Josefin
Mathias
Övrig släkt och vänner

övrig släkt och vänner

Minnen som rör våra
hjärtan går aldrig förlorade

Tack kära Mor
för de stunder Du gav
Far har räckt ut handen
och Du har gett Dig av
Älskad och saknad

Begravningsgudstjänst
äger rum i Järna kyrka
7 april kl.14.00
sker inom familjen,
enligt Fall Lasses önskan.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Järna kyrka
fredagen den 31 mars
i kretsen av de närmaste.

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka torsdagen den
6 april 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 3 april.

Tänk gärna på
Dala-Järna IK fotboll
Bg 601-5747

Nils-Erik Jons

* 20 maj 1924
har idag stilla insomnat
Nås den 14 mars 2017

* 23 april 1939
har idag hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad
Nås den 20 mars 2017

Barnen med familjer
Övrig släkt och vänner

Tommy och Annika
Linnéa
Jörgen
Sandra och Andreas

Fall Camilla och Peter
Fall Niclas och Ann

Vår innerligt älskade

Alfred Albinsson

KERSTIN
Sören och Katrine
Christoffer, Rebecca, Elias
Annacari och Mats
Jonna, Joakim, Vilma
Liselott
Övrig släkt och vänner

Var jag går i skogar, berg
och dalar följer mig en vän,
jag hör hans röst. Han osynlig
är, men till mig talar, talar
stundom varning, stundom tröst.
Han, min Herde, gick för mig i
döden, men han lever i all
evighet. Sina får han följer,
vårdar, föder med osäglig
trofasthet.
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Nås kyrka torsdagen den
6 april kl. 13.00. Efter akten
inbjudes till en minnesstund i
Skidstugan. Svar om deltagande
till Begr. byrån Brandser
tel. 0281-14036 eller
begravningsbyran@brandser.se
senast måndagen den 3 april.

MANUSSTOPP

PG: 90 06 03 – 2

Hjälp
människor
på flykt!
Just nu är 60 miljoner människor
på flykt undan krig och förföljelse
i världen. Din hjälp behövs.
SMS:a FLYKT150 till 72980 och
ge 150 kronor. Eller swisha valfritt
belopp till 123 90 01 645. Tack!

Fo t o : U N H C R / A n d r e w M c C o n n e l l

010-199 3300

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

Torsdag 30/3 – Lördag 1/4

STÄNGT

Tel. 010-471 95 20

Ordinarie öppettider: Måndag-fredag kl. 07.00-17.00
Lördagar kl. 10.00-14.00

p.g.a. utbildning

Tel. 010-471 96 20

Ordinarie öppettider: Måndag-fredag kl. 07.00-18.00
Lördagar kl. 10.00-13.00

Vansbro BYGGSHOP
Tel. 010-471 95 70

Ordinarie öppettider: Måndag-fredag kl. 07.00-17.00
Lördagar kl. 09.00-12.00 • Söndagar – Stängt
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Fönstertvätt
Kärcher

Gör det lite roligare......
Med en fönstertvätt går det lekande lätt!

Varmt välkomna!

Öppet:

edag 9-18
Måndag-fr
4
lördag 10-1

WV2 Premium

599:-

WV5 Premium

899:-

op. 799:op. 999:-

LÖRDAGSERBJUDANDE
1 april

50% rabatt på
Tefals skiv och rivjärn
Ord. pris 1099:-

LÖRDAG 549:-

Stationsv. 1 Björbo Tel. 0241 79 32 70 Vi bjuder på grönsaksdipp!

