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Transport & grävtjänster

Vi har rätt material för dina projekt!
• Grus av alla sorter
• Sorterad matjord
• Transporter
Vi erbjuder även grävtjänster
Allt inom entreprenad!

Sevab AB • Industrivägen, Dala-Järna • 0281-717 33
20 april kl. 10.00 släpps biljetter till hyllningskonserten för Björn Skifs 70 år, med dalaartister som
tolkar Björns låtar.
Biljetter bokas via Visit Dalarna på visitdalarna.se alt tfn
0771-626262 eller över disk på valfri turistbyrå i Dalarna. 275:- st
inkl serviceavgift. Numrerade platser. Mer info om artister, tider
med mera på visitdalarna.se.
Vansbro turistbyrå öppnar kl 9.00 den 20 april (biljettsläpp
kl 10.00) och Vansbro teaterförening bjuder på kaffe under
kötiden. Välkomna!

Frälsningsarmén

Tors 20/4 12.00 Sopplunch och bibelsamtal.
14.00 Sånger till kaffet.
Sön 23/4 16.00 Gudstjänst. Per-Olof Larsson
		
och Daniel Rönnqvist.
Mån 24/4 13.30 Sångstund på söderåsens äldre		
boende. Solveij och Leif
		
Lindstrand från Malung till-		
		
sammans med
		
Bengt Bergström.
Ons 26/4 11.00 Musiklekis.
14.00 After school.
17.00 Mätt och förlåten 		Familjemiddag.

Välkommen!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Taborförsamlingen

Västerdalarnas Friförsamling

Sönd 23/4 11.00 Gudstjänst, Jan Runeson,
barnsamling. Kyrkkaffe.
Tisd 25/4 19.00 Bön. (OBS tiden!)
Varmt välkommen till Myrbackakyrkan!

Källartorpskyrkan

Sö 23/4 11.00
				
				
Må 24/4 09.00
Ti 25/4 18.00

Alla Varmt
Välkomna!
Tors 20/4
Välkomna!

Missionsgudstjänst. Sture 		
Nordqvist. Kollekt till Reach 		
Beyond. Sång av Vi fyra.
Bön.
Symöte. Jenny Uhr.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Betel

18.00 Stickgruppen.

Kapellgatan 5 Vansbro
Sö 23/4 11.00 Gudstjänst Tina Olinggård.
Må 24/4 18.00 Styrelse och planeringsmöte
Lördag 22/4 kl. 16.00
		
hos Lisbeth.
			
Ti 25/4 18.00 Bön.
			
Välkomna!

Nås Missionshus
Onsdagar kl 13.30 - 16.00 Öppet Hus/CofféHouse
Fredagar kl. 14.00-16.00 Barnaktiviteter.
Tisd. 25/4 kl.18.00 Handarbetskväll.
Välkomna!

Välkomna!

Skålö Kapell

Kjell-Åke Simonsson med
team från Kil + Vi Fyra.
Vi bjuder på fika & korv.

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Vansbrobladet/Järna-Nytt

Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden.
För skada pga uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.

Ansv. utg. Nils Gudmunds

Järna västra jaktvårdsförening

kallar till årsmöte i ordenshuset Hulån
söndagen 23 april kl 18.30.
Ärenden enl stadgarna samt två extra ärenden.

Ändring av föreningsform samt skjutbanans ev nedläggning.

Styrelsen

Klas Klättermus
och de andra djuren

VANSBRO BIO

Medborgarhuset
Boka biljett på: bjornbio.se i Hackebacke-

Programmet gäller
19–27 april
Get Out
SverigePremiär!

guardians
of the galaxy vol. 2 Skönheten
SverigePremiär! och odjuret
- Eng tal, sv text:
Actionkomedi/

Äventyr och romantik
On 19 april 18.00 11 år

Sci-Fi-äventyr
To 27 april 19.00

Smurfarna
– Den försvunna
byn
- Sv tal, otextad:

On 26 april 19.00

Välkommen till Luther-kväll i Vansbro
församlingsgård den 24 april kl. 18.30

Familjefilm
BARNENS BIODAG 40 KR
FÖR ALLA:
Sö 23 april 13.00
Btill

Thriller av Jordan Peele
Sameblod
On 19 april 20.30
Drama
To 20 april 19.30
Fre 21 april 20.00 15 år av Amanda Kernell
Sö 23 april 17.00 11 år

3D:

Martin Luther-Aktuell idag ?!

skogen
- Sv tal:

Jacques
– Havets utforskare Animerat familjeäventyr
SverigePremiär! BARNENS BIODAG 40 KR
Biografi/Äventyr
Sö 23 april 19.15

FÖR ALLA:
7 år Sö 23 april 15.00

7 år

Stiftsprost Ola Söderberg

NÅS
KYRKANS
HISTORIA
tar oss
med
på en vandring
i Martin Luthers

Söndag 23oktober
inbjudes
alla intresserade
en sig mer om
fotspår.
En kväll
för alla,
som villtilllära
intressant föreläsning, visning och vandring omkring Nås
reformatorn bakom Sveriges enande.
Kyrka
Lätt förtäring
Tid: direkt efter gudstjänsten,
c 12,15 serveras
Kaffe därefter tar
Lennart
Skansen ledningen.
Partipolitiskt
Obundna i Svenska Kyrkan

Järna med Nås och Äppelbo församling

Motorsåg

Husqvarna från 1990:-

Torsdagen den 4e Maj kl 18.00
Plats: Bygdegården Nås Kaffe Serveras

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

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

Håller årsmöte i Hulåns ordenshus
tisdag 25 april kl. 19.00
Styrelsen

Nås Sockenförening
Årsmöte 2017

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

Flåsjöns samfällighetsförening

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!

GÖR SOM ANDRA

SKOGSÄGARE
Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner
Malung/Dala-Järna
tel. 0280-59 37 83
lrfkonsult.se

Värdering
Ekonomi
Juridik

ANS ERBJUDANDE
K
C
E
V
Jägarpanna

Distrikt Dalarna 0707-52 06 14

Torsdagen den 20/4

kommer vi till
ICA i Vansbro,
kl 11.00-18.00

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

076-277 41 15, teroj.se

Vildmarkspanna

erkade
Handtillv
i
Sverige

Öppet Vardagar 7.30-17.00

298:-/st

SMÅVILTSJÄGARE

Dala-Järna Östra Jaktvårdsförening påminner
om att det är hög tid att skicka in skottlistor.
Styrelsen

Älgberget, en intressant historia
0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER

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

Tel. 070-6560396

Berättarkväll med Sven-Olle
Välkomna till JUF-lokalen
torsdag 27 april kl.18.30
Entré 50:-, fikapaus
Välkomna, Järna Teater

NÄRSJÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Årsmöte: söndagen den 7/5 2017
Kl: 17,00
Plats: Skidstugan i Nås
Ärenden: Enligt stadgar.

köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 20 april

14.30 Bergheden Andakt, Sune Ek

Fredag 21 april

10.30 Bäckaskog Andakt, Sune Ek

Söndag 23 april

Kl: 18,00
Plats: Skidstugan i Nås
Ärenden: Enligt stadgar.

Annonsera i Vansbrobladet?
Den här storleken på annons kostar bara

363kr!

För mer info, kontakta Vansbrobladet 0281-719 88

Däck

11.00 Järna kyrka Gudstjänst med nattvard,
Torbjörn Axelson
16.00 Äppelbo kyrka Gudstjänst, Torbjörn Axelson

till de
flesta fordon

Tisdag 25 april

18.30 Lillkyrkan Järna Veckomässa,
Torbjörn Axelson

”Utsikten” onsdagar kl 10.30

0281-20220

Församlingsgården, Vansbro.

11-kaffe torsdagar i Församlingshemmet, Järna.

Järna med Nås och Äppelbo församlings
kyrkofullmäktige kallas till sammanträde
Tisdagen den 9 maj 2017 kl 18.00
i Järna församlingshem
Ärenden:
Årsredovisning år 2016
Verksamhetsuppföljning år 2016

Tvätthink

NU!
VANSBRO VANSBR
99:- en bra del av Dalarna!
Välkommen till

- Ord.pris
en bra300:del av Dalar

Välkommen till

Välkommen till

DALA-JÄRNA

VANSBRO

- en del av Vansbro kommun!

- en del av Vansbro kommun!

Välkommen till

Välkommen till

NÅS

Björkved säljes

Välkommen till

Välkommen till

VANSBRO

Uwe Weigel
ordförande

SKANSBACKENS VÄGSAMFÄLLIGHET

Årsmöte: söndagen den 7/5 2017

reservdelar
och tillbehör

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

- en del av Vansbro kommun!

Välkommen till
Öppettider:

- en del av Vansbro kommun!

Vard 08.00 - 17.30
ÄPPELBO
Lörd 10.00 - 13.00

- en del av Vansbro kommun!

NÅS

www.adbildelar.se
0281 - 104
60av Vansbro kommun!
- en del
Bussgodsombud i Vansbro

Kluven och klar för avhämtning

250:- M³

Johnny Brandt 070-175 84 17

Radannonser i

Provkör NYA Ford

Mondeo

/

Inlämnas hos Ja-Järna i Dala-Järna, Öppet mån-fred 08-16.00
Vansbrobladets redaktion, öppet fredag & måndag 08-16.00

Dala-Järna 0281-211 20

Välkomme

DALA-JÄ

- en del av Vansb

Välkomme

ÄPPEL

- en del av Vansb

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

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

DANS

Ordenshuset Nås
Sönd 23/4 kl. 16-19.30
Musik: Jonnys

Den här veckans reportage har vi fått oss
tillsänt av en av våra läsare.
Det är Orvar Bergvall som berättar en fantastisk historia från 1983.
Vi tar naturligtvis emot fler berättelser on ni
läsare har något intressant att berätta.
En flygning i blindo

Jag började flyga ganska sent. Vid 34-års ålder.
Mycket beroende på studier och på att jag då var
övertygad att piloter måste ha perfekt syn.
Jag hade, vad man kallar en översynthet med asigmatism. Senare erfor jag om man hittade glasögonen
när man tappade dem, var det ok. Detta gällde dock
inte när man inte visste var man lagt dem, det är en
annan diagnos.
1980 skaffade jag ett i mitt tycke en perfekt flygmaskin, en Pitts 2A som tålde höga g-belastningar vid
avancerad flygning, eller aerobatic som även är den
svenska benämningen.
Det jag ska berätta om inträffade 1983. Det hade
gått bra för mig och jag hade vunnit några tävlingar
i aerobatic, den senasta var SM som gick på Hässlö i
Västerås. Det gav mig det självförtroendet jag behövde och anmälde mig till EM i aerobatic som det
året flögs i Italien, på Ravennas flygplats ca 10 mil
söder om Venedig på den Adriatiska kusten. Jag ska
inte nämna något om min flygning där, men jag kan
säga att poängen från domarna var bra och skulle ha
gett mig en hyfsad placering bland Ryssar, Tyskar,
Fransmän o.s.v. om jag inte hade flugit en del av
programmet åt fel håll. Då nollar man dessa manövrar även om domarna bedömer dem.
Resan ner till Italien löste jag genom att tillverka en
reservtank på 80 liter som jag placerade i den främre
sittbrunnen och pumpade över bensin till huvudtanken med en elektrisk pump. Detta för att få längre
range.
Första biten gick från Bålsta till Sturup för utpassering ur Sverige och därifrån ner till Kassel i Västtyskland. Dagen därpå fortsatte jag via Geneve, för
tankning av mig och maskinen och därefter förbi
Grenoble ner utmed Route Napoleon till Cannes där
jag stannade över natten.
Den tredje dagen flög jag lite ut till havs förbi Nice,
Monaco, San Remo och checkade in Italien i Genua.
Därefter var det bara över bergen och jag var framme i Ravenna.
Jag hade tidigare lärt känna Eric Muller från Schweiz
och visste att han var en van alpflygare och frågade
honom vilken väg han skulle flyga hem.

Jag går genom Brennerpasset och norr om
alperna fram till Basel. Jag frågade om jag
kunde hänga med för att slippa flyga den
långa vägen över Cannes. Visst sa han och
vi stack iväg från Ravenna norrut.
Det var disigt över Po-dalen och jag satt
med en T-shirt, det var 30 grader varmt
när vi startade och jag noterade att Eric
satte på sig en läderjacka. Det klarnar
nog när vi kommer upp till bergen sa Eric
över radion. Det gjorde det inte. Vi mötte kraftiga cumulusmoln och hittade inte
Brennerpasset, utan steg för att komma
över molnen. Inget av flygplanen var utrustade för att flyga i moln med lämpliga
instrument. Så vi steg och steg och kom
till slut över molnen och min höjdmätare
visade att vi låg på 19.000 fot, alltså lite
drygt 6.000 meter utan syrgas. Det var
säkert 40 grader kallt och jag satt i en
dukförsedd kärra utan värme. Vi hade ingen marksikt men vi visste att vi var högt
över alperna, vilket var en tröst. Eric hade
kartor med utmärkta radiofyrar och frekvenser. Jag hade VOR men inga frekvenser
till radiofyrarna, så Eric skickade dem till
mig över radion och jag kryssmätte och
fick fram vårt geografiska läge. Plötsligt
ropade Eric: Häng på mig så drar vi.
Ner genom ett svart hål for vi och jag räknade senare ut att vi måste ha dykt ner på
norrsidan av Mont Blancmassivet och kom
ut på 9.000 fot, fortfarande i dåligt väder
vilket tvingade oss att flyga under istället
för över en del järnvägs och landsvägsbroar. Resten gick som på räls och vi landade
välbehållna i Basel. Vi hade suttit i över
en timme på 6.000 så det kändes i fingrar
och tår. Man kan fråga sig varför vi inte
vände tillbaka, men under tiden vi letade efter Brennerpasset eller något annat
ställe att ta oss norr om alperna, hade Eric
förbrukat så mycket bensin att vi måste
till Basel eller någon tysk stad på norrsidan. Jag hade ju min extratank men inga
kartor så jag måste följa Eric.
När vi startade från Ravenna sa Eric Om du får fel på planet eller att motorn
stannar, glöm nödlandning, tag med dig
nödsändaren och sätt på den och hoppa.
Vi hade fallskärmar på oss vilket är lag vid
avancerad flygning.
Eric bjöd på lunch och frågade vart jag
skulle. Jag flyger upp till Hamburg.

Det är dåligt väder en bit norrut så flyg
mitt i floden så har du inga masker du kan
flyga in i. Jag tankade, fick klart att starta
från tornet i Basel och drog iväg. Det var
disigt men fullt flygbart.
Efter en stund kom det upp två militärjet
på tyska sidan och de hade svårt att flyga
i min fart så de låg med högt nosläge och
flög på jetstrålen. De vinkade och flaxade
med armarna och tyckte det var trevligt.
Efter någon minut gav de sig av. Fem
minuter senare kom det upp två Miragejet
på franska sidan och vinkade. Jag vinkade
tillbaka och de försvann snabbt. Efter ett
tag närmade jag mig Frankfurts kontrollzon och ropade upp tornet och berättade vad jag hade för flygplan, en ombord
departure Ravenna via Basel och destination Hamburg. Det var tyst någon sekund,
sen kom det en utskällning som heter
duga. Det är dig vi har letat efter ett bra
tag. Varför då frågade jag? -Du har INTE
skrivit någon färdplan. Jäklar, det hade
jag glömt i Basel, kanske beroende på den
äventyrliga resan över alperna.
När man passerar gräns mellan olika
länder måste man skicka en detaljerad
färdplan till destinationen. Nu hade jag tur
eftersom trafikledaren själv var aerobaticpilot och visste vilket flygplan jag satt
i och han visste också om EM-tävlingen i
Italien. Han slussade mig, på olika höjd
genom kontrollzonen och jag såg en massa stora jet runt om mig som låg i landningsvarv.
Resan till Hamburg, vidare till Sturup och
hem gick bra, där min hustru plockade
upp mig.
Senare på hösten träffade jag Eric Muller
i Paris på ett flygmöte och nämnde vårt
äventyr.
TYST, sa han, inte ett ljud till någon om
den flygningen. Den var fullständigt livsfarlig.
Nu är detta preskriberat.

Orvar Bergvall

Kungörelse
Här är det enkelt att leva!

Underrättelse/Bygglovsansökan
Vi söker semestervikarier
inom följande områden:
Aktelo
AB ansöker omoch
bygglov
förassistans
uppsättning av telemaster i samband
• Omvårdnadspersonal
inom socialpsykiatri/LSS
personlig
• Omvårdnadspersonal
inom
hemtjänst
och
särskilt
boende
med utbyggnad av mobiltelefonsystem (3G).
• Sjuksköterskor
Masterna är dimensionerade för att klara sametablering med flera
Välkommen att läsa mer och söka tjänsterna via vår hemsida www.vansbro.se/lediga jobb.
teleoperatörer.
MedBo
hänsyn
till att kretsen
”berörda” är svår att exakt definiera sker
tillsammans
i Vansbro!
underrättelse
(enl. bestämmelserna
8 kap. 22
Planoch bygglagen)
Nu lanseras webbtjänsten
vansbro.botillsammans.nu
inom Vansbroi kommun.
Just§nu
vill många
flytta till vår vackra kommun,
och
många
söker
också
boende.
Bostadsköerna
är
långa
och
för
genom annonsering.
att underlätta har vi, med stöd av Länsstyrelsen Dalarna, arbetat fram projektet Öppna ditt hem.
Det går ut på att privatpersoner som vill hyra ut hela eller delar av sin bostad enkelt ska matchas
Masterna skall placeras på följande platser:
med sökanden. Om du har ett boende att hyra ut, eller om du är bostadssökande; lägg in din
Skålö
42:3, ca 370 m öster
sjön Rälgen
kostnadsfria annons på
vansbro.botillsammans.nu
redanom
i dag!

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
Varmt välkommen till
Sveden 7:13, ca 500 m norr om Utanhed
Kommunfullmäktiges
sammanträde
Bertils 1:2, ca 750 m sydost om Vakern
Tisdagen den 25 aprilHaga
kl.18:00
- Pelarsalen,
Medborgarhuset
Vansbro
24:12,
ca 500
m sydost om
Flatbyn
Näveråsen 5:1, ca 500 m nordväst om Västerfallet
Bland annat kommer följande ärenden att behandlas:
Lindesnäs 9:25, ca 1 km ostsydost om Lindesnäs
Erbjudande om
delägarskap3:20,
i Ineranorr
AB om Sormaberget
Håvberget
Avgifter, räddningstjänst
Morn
47:1, partistöd,
ca 500 m
öster om rv 64 i Eldforsen
Reglemente för
kommunalt
revidering
Mellanvakern 1:3, ca 250 m från Östra Vakerns nordvästra strand
Efter ärendena sker en utbildning för fullmäktigeledamöter angående revision, jäv och
Orsala 9:2, ca 600 m väster om Närsjö
offentlighetsprincipen. Till utbildningen hälsas även allmänheten välkommen.
Rågsveden 24:34, ca 350 m in på väg mot Finnlokåsen
Fullständig föredragningslista
finns14:25,
på kommunens
Myrbacka
ca 250hemsida
m från(www.vansbro.se),
Gänsens nordöstra strand

Vid frågor, kontakta Elin Israelsson, integrationsenheten, telefon: 0281-752 72

anslagstavla och bibliotek.

Foto: UNHCR/Andrew McConnel

Uwe Weigel
Ordförande

Handlingarna finns tillgängliga mellan
02-05-16 t.o.m. 02-06-05 i:
Foajén på Medborgarhuset, Vansbro, tel. 0281-750 00 samt Biblioteken i
Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se
Nås, Dala-Järna och Äppelbo
Upplysningar lämnas av:
Anna Söderhäll,
0281-752 05,
GöraniBorgstrand,
Spridtel.
livsviktig
värme
vinter. tel. 023-136 52

Medborgarhuset
780 50 Vansbro
Tel: 0281-750 00
Fax: 0281-750 30
E-post:

Vintern i ett flyktingläger är svår med snö och iskalla vindar. Med din hjälp

Den som fårhar
erinringar
mot
ansökan
ska
framföra
dessa skriftligt till
fler en
varmare vinter. SMS:a
VÄRME
till 729 80 och
ge 150
kr.
Miljö- och byggnadsnämnden, Medborgarhuset, 780 50 Vansbro
senast den 5 juni år 2002.

0281 - 719 88

Konvertera dina

Vår kära

VHS-Kassetter

Knuts Karin
Nilsson

2kr/minut.

* 19 februari 1920
har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad
Skålö den 11 april 2017

hos oss!

Prisexempel: 60min kassett på DVD-Skiva

179:-

Vad kan vi mer
erbjuda dig?
• VHS-Kassetter
• VHS-C Kassetter
• Video-8
• Hi8
• Kassettband (Ljud)
• Vinylskivor
• Fotografier
• Diabilder
• Fotonegativ
• Inscanning upp till A3
Besök våran hemsida för att få mer
information om våra tjänster!

www.nostalgiverkstan.se

Carina och Jon
Thomas
Jan och Marie
Caroline och Glenn
Barnbarnsbarn
Barnbarnsbarnbarn
Syskon
Jenny med familj
Övrig släkt och vänner

Du kämpat så tåligt och länge
Ditt hjärta för alla haft tid
Din hjälpande hand
har nu domnat
Vi önskar Dig vila i frid
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredagen
den 28 april kl. 10.00.
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 24 april.

Bli Barnsupporter och
ge 100 kr/mån.
barncancerfonden.se

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: Kålpudding, gräddsås, pot.
Potatis & purjolöksoppa.
Pannkaka, sylt & grädde.
Fre: Kycklingklubba, currysås &
ris.
Laxpudding & skirat smör.
Mån:Korv stroganoff & ris.
Strömmingslåda, potatis.
Tis: Panerad rödspätta, remouladsås & potatis.
Kalops, potatis & rödbetor.
Ons: Rökt kalkonbröst, kall sås &
potatis.
Pytt i panna med ägg &
rödbetor.

0281-109 55
Tor: Raggmunk med fläsk &
lingon.
Lasagne.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Makrill, pressad pot, dillsås.
Mån: Fiskgratäng.
Viltskavsgryta.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Pasta med kycklingsås.
Ons: Nötstek & potatisgratäng.
Sej i ägg & persiljesås.

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
Tor: Raggmunk, stekt fläsk &
lingonsylt.
Pasta bolognese.
Fre: Kaffefläsk med husets
potatismos.
Ugnsstekt lax, romsås &
kokt potatis.

Mån: Stekt chorizo med husets
potatismos & saltgurka.
Hemmarinerad kycklingfilé
& kokt potatis.
Tis: Viltskav med ris.
Stekt strömming, dillsmör &
husets potatismos
Ons: TACOBUFFÈ
89:- inkl. sallad,
bröd, dryck och kaffe
0281-100 35

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

Husmanskost - Buffé

BROGRILLEN

mån-fre kl 11-14
lör-sön kl 12-15

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

Tel 0281-20698

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

MANUSSTOPP
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

