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

ONSDAG 31 MAJ 2017

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

NU ÄR SOMMAREN HÄR!
Vi kommer att dela ut bladet som vanligt HELA SOMMAREN!
så att du i lugn och ro på semestern kan läsa Vansbrobladet/Järna-Nytt!

Frälsningsarmén

Tor 1/6
12.00 Sopplunch och bibelsamtal. 		
		Terminsavslutning.
14.00 Sånger till kaffet.
		Terminsavslutning.
Lör 3/6
Pingstafton 11.00 och 15.00: Pingst-		
kongress på Frälsninsarmén i Rättvik,
Markus Kihlagård, Daniel Viklund 		
med flera.
Ons 7/6 11.00 Musiklekis.
14.00 After school.
		Terminsavslutning.
17.00 Mätt och förlåten - Grillkväll 		
		
vid Frälsningsarmén.

Välkommen!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Västerdalarnas Friförsamling

Sönd 4/6 11.00 Gemensam gudstjänst i Tabor.
Tisd 6/6 19.00 Nationaldagsbön.
Varmt välkommen till Myrbackakyrkan!

Sö 4/6
Må 5/6

Källartorpskyrkan

11.00 Gemensam gudstjänst på Tabor.
09.00 Bön.
OBS!!!
Församlingen har fått nytt telefonnummer
073-0224803 som gäller både för kyrkan och
Kämpudden.

Alla Varmt
Välkomna!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Trolling

VANSBRO BIO
Medborgarhuset
Boka biljett på:
bjornbio.se

Lördag 3 juni kl.8-13
1:a deltävlingen i KM

Platser och all övrig information på
tel.svarare 22276
SFK Älvkroken

Se hit!
Privatpersoner och företag
Trädgårdsarbete utföres

Gräsklippning

även med slaghack

Busk-klippning

Kapellgatan 5 Vansbro
Pingstdagen 4/6 11.00 Gemensam gudstjänst
			
Levi Palmén,
			
Ove Aronsson.
Ti 6/6 18.00		
Bön.
Välkomna!

Komedi av Seth Gordon
Lö 3 juni+
må 5 juni 20.00
11 år

Jag utför även
fordonsreparationer!

Stora som
små jobb!

Komedi, S Johansson
Sö 18 juni 20.00

The mummy
sverigepremiär!

Action/Fantasy/Äventyr
Lö 10 juni+lö 17 juni
20.00 20.00
15 år

ingenting
och allting
sverigepremiär!
Romantiskt drama
Sö 11 juni+
fre 16 juni 20.00

Röjjning

Taborförsamlingen

Program 2–18 juni
Baywatch
sverigepremiär!

rough Night
sverigepremiär!

Wonder Woman

7 år sverigepremiär!
Action/Äventyr
11 år
Kungens val
Sö 4 juni 20.00
Krigsfilm av Erik Poppe
Ti 6 juni 19.00
11 år 3D: Fre 2 juni 20.00

Däck

till de
flesta fordon
0281-20220

Hör gärna av er om ni undrar över något!

Andreas 073 043 16 52

KOM IH

ÅG!
Fyll på m
ed tråd o
ch
bensin ti
ll trimme
rn!
Måndag 5/6 har vi stängt hela dagen.

Provkör NYA Ford

Mondeo

Utförsäljning av pizza och paj

MANUSSTOPP

Dala-Järna 0281-211 20

FÄRSKKAPAD VED

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

Vansbrobladet/Järna-Nytt
UTKOMMER VARJE HELGFRI ONSDAG MED EN UPPLAGA PÅ CA 5000EX. I ÄPPELBO, VANSBRO, JÄRNA, NÅS OCH BJÖRBO, SAMT
UTLÄMNINGSSTÄLLEN I FREDRIKSBERG OCH DALA-FLODA. POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSER. ANSVARIG UTGIVARE NILS GUDMUNDS.
Eftertryck av text och foto förbjudes. För insänt, ej beställt material, ansvaras ej. Tidningens ansvar för
fel är begränsat till högst annonskostnaden. För skada p.g.a uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.

VI TAR EMOT ERT FÄRDIGA ANNONSMATERIAL SENAST MÅNDAGAR KL. 12.00
ÖNSKAS KORREKTUR LÄMNAS MANUS SENAST FREDAGAR KL. 12.00

EXPEDITIONSTID:
Fredag 8.00 - 16.00
Måndag 8.00 - 16.00
Tel: 0281-719 88 Fax: 0281-718 85
E-post: vansbrobladet@telia.com

www.vansbrobladet.se

Lördag 3/6-17 klockan 10.00-12.00 utförsäljes
andrasortering av djupfryst pizza och paj.
Utförsäljningen sker vid vår fabrik i Vansbro, port 2.
OBS! Endast kontant betalning, ej 1 - 5 kronor.

HEMBYGDSDRÄKT NÅS

ca. 38-40
Dräkten är kompl. med jacka, mössa och skor.
Pris 8000:- eller högstbjudande
Tel: 0246-107 27

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

Västerdala Ved HB
Per Anders Pettersson
Nås, Tfn. 070 6702154

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

076-277 41 15, teroj.se

Stiftelsen Vansbrohem är Vansbro kommuns allmännyttiga bostadsföretag. Vi äger
och förvaltar 693 lägenheter och ett 30-tal lokaler inom Vansbro kommun. Vi är f.n.
14 anställda och omsätter 45 miljoner om året.

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

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

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

Anders Emilssons komisk kammaropera
samt kammarmusik, visor och folkmusik

Fastighetsskötare/Ventilationstekniker

100%

Vi söker Dig som är kreativ och serviceinriktad och vill ingå i vår
organisation. Som fastighetsskötare/ventilationstekniker skall du i huvudsak
ansvara för drift/skötsel av ventilationsanläggningar men även andra
arbetsuppgifter kan förekomma.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet varför Du bör vara ansvarstagande och serviceinriktad, ha social kompetens, vara en problemlösare
och samarbetsvillig.
Du skall ha erforderlig utbildning och bör vara en allmänkunnig tekniker
med några års erfarenhet.
Erfarenhet inom OVK och styr och regler är en merit.
Körkort erfordras.
Jour- och beredskap ingår i tjänsten
Om Du uppfyller dessa kvalifikationer och tycker att arbetet verkar
intressant, är Du välkommen med Din platsansökan med styrkt
meritförteckning och löneanspråk senast den 20 juni 2017 till
Stiftelsen Vansbrohem, Järnvägsgatan 25, 780 50 Vansbro.
Märk ansökan ”Anställning”
Frågor om tjänsten besvaras av Jörgen Israelsson eller Emil Brindbergs
på tel 0281/75400.
Information om oss finns även på vår hemsida www.vansbrohem.se
Stiftelsen Vansbrohem
Järnvägsgatan 25, 780 50 Vansbro
Tel. 0281/754 00 Fax 0281/712 12
stiftelsen@vansbrohem.se

SMÅSTJÄRNOR-GULDMARKNAD

pet Hus

Hos oss på Olympica finns både
örskola och skola. Helheten är
Lediga
edstjärnan och
den röda jobb
tråden.

Nu har du chansen att få uppträda
på scenen den 18 juni.
Sjunga, spela, dansa...
Kontakta Mats Bender före 11 juni
Tfn. 0281-10199 el. 076-838 91 06

på
Olympicaskolan
Vi jobbar med
hela människan
		
nder hela uppväxten.
i Skålö.
		

För vidare info.se:
Hjärtligtarbetsförmedlingen.se
välkommen!

Skålö, 780 51 Dala-Järna
www.olympicaskolan .com

Musik
i Ladan
Skifsladan, Uppsälje, Dala-Järna

Minigolfbanan ÖPPEN

Fredag-söndag kl. 15-21
			
Månd-tisd. 5-6 juni kl.15-21
Efter skolavslutningen öppet alla dagar
					
Välkomna!
OBS! Städdagen vid Åktjärn, inställd

16:e
året

www.musikiladan.se

16.00
Kejsarens nya kläder lörsön2425juni
juni 16.00
bl a mån 26 juni
Jazz i ladan med
Jan Allan 19.00

förköp & info

eller boka
per telefon
073-057 75 30
arr: Föreningen
Uppsälje Framtid

VI SÖKER

Motorsåg

Husqvarna från 1990:-

STÄLLARE Kvalitetsmedveten och

tekniskt kunnig ställare. I arbetet ingår att byta
verktyg och optimera våra maskiner. God verktygskännedom, utbildning i robotprogrammering
samt erfarenhet av provkörningar är meriterande.

OPERATÖR Engagerad och noggrann

operatör som känner ansvar för sin arbetsuppgift
och ser sin del i helheten.
Har du frågor kontakta Marita Källman
på 076-819 61 38.
Läs mer om tjänsterna på vår hemsida.
Urval sker löpande, men
sista datum för ansökan är 12 juni.
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BoBe Plastindustri formsprutar tekniska plastdetaljer med precision.
Här möter du gediget kunnande om plast, projektledning och utveckling.
Läs mer om oss på www.bobe.se
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Traditionell
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med linolja

189:-

Öppet Vardagar 7.30-17.00

189:-

Kvinnojouren Vansbro
Tfn 070 663 53 79

♪ Allt inom bilvård
♪ Stenskottslagning
♪ Matt o Möbeltvätt

Tel. 070-6560396

Matjord

Sållad matjord säljes.

Transport ordnas.
Roland 070-5299006

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo
Distrikt Dalarna 0707-52 06 14

Torsdagen den 1/6

kommer vi till
ICA i Vansbro,
kl 11.00-18.00

GÖR SOM ANDRA

SKOGSÄGARE
Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner

Värdering
Ekonomi
Juridik

Malung/Dala-Järna
tel. 0280-59 37 83

Kl 14.30 Bergheden Äppelbo Andakt, Sune Ek

DIS

Finns i Äppelbo
Transport kan ev. ordnas
Tfn. 070 650 33 01

NU!
99:-

Söndag 4 juni 50 års konfirmandjubileum

Kl 11.00 Nås kyrka Gudstjänst med nattvard,
Torbjörn Axelson, Ladies & Gentles
Kl 11.00 Järna kyrka Gudstjänst med nattvard,
Robert van Aarem, Järna kyrkokör
Kl 11.00 Äppelbo kyrka Gudstjänst med nattvard,
   Sune Ek, Helena Tenstam – flöjt
Kl 15.00 Vansbro kyrka Gudstjänst med nattvard,
Sune Ek
Kl 14.00 Söderåsen Vansbro Andakt, Torbjörn Axelson

Onsdag 7 juni

Kl 12.00 Vansbro församlingsgård Sopplunch

Pastorsexpedition är stängd den 5 juni

”Utsikten” onsdagar kl 10.30

Ord.pris 300:-

Lördagen den 3 juni kl. 22-01
Inträde: 100:- inkl 1öl/1cider/1 glas vin
Nyöppning fredag 2 juni

f.r.o.m onsdag vecka 23 serverar vi dagens lunch som vanligt

Öppettider:
Vard 08.00 - 17.30
Lörd 10.00 - 13.00
www.adbildelar.se
0281 - 104 60
Bussgodsombud i Vansbro

Vecka 26, 27 juni - 2 juli
är alla posjkar & flickor 9-15 år
välkomna till

Rutålägret

Frågor & anmälan till John Stenback
tel. 104 19 eller stenbackjohn@gmail.com
före 18 juni.
Arr: Taborförsamlingen och övriga frikyrkor

Församlingsgården, Vansbro.

Kapad och kluven
Björkved, 350:-/m³

Tvätthink

11-kaffe torsdagar i Församlingshemmet, Järna.

© Lasse Burell
© Lasse Burell

lrfkonsult.se

Torsdag 1 juni

L
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STOR PLANTMARKNAD
Vi har stor sortering
sommarblommor!

Dala-Järna

Hulåns Ordenshus
Måndag 5 juni kl. 15-17

Junisträff med utomhusaktiviteter,

korvgrillning mm.
Välkomna!
Logen Framtidshopp

Rädda Östersjön
Rädda Östersjön
Bli Östersjöfadder
på wwf.se/ostersjofadder
Bli Östersjöfadder
på wwf.se/ostersjofadder

WWF kontrolleras
WWF kontrolleras
av SvenskavInsamlingskontroll
Svensk Insamlingskontroll

Parkeringen,
-Svenskodlade
-Hög kvalité
järnvägsstation
-Låga priser
fredag 2 juni 10-18
-Perenna växter
Rulles Blomstertjänst Odensbacken • 073 140 01 86

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.

PG: 90 06 03 – 2

Man får ta 2017 som det kommer

Han har hunnit med att tränat ett flicklag,
spelat division fyra och sex i fotboll och
även varit kransmas under Vansbrosimningen, nu laddar Erik Granberg upp för ett
nytt år och nya möjligheter.
Ett sent samtal på tisdagskvällen får jag
från Erik Granberg. Han är glad som vanligt, han hade precis
ton “jo men det är bra”. Erik har hunnit
med mycket under det senaste året. Han
har tränat ett flicklag, spelat fotboll i division fyra och sex och han hann även vara
kransmas under Vansbrosimningen, men
det är inte bara det han har hunnit med.
Han har även hunnit med att jobba och att
köpa sitt drömhus.
Jag ler och börjar med att säga:
2016 var väl ett bra år för dig, eller vad
tycker du?
Han skrattar och hans ton i rösten gör att
man märker att han är stolt när han berättar om sitt år:
- 2016 var riktigt bra tycker jag. Jag och
Isabel fick köpa hus och flytta in i det. Jag
har spelat division fyra, resultatet av det
var inte jättebra men det var kul, sen fick
jag ju även äran att vara kransmas så jag
är nöjd med 2016.
Just ja! Du har ju varit kransmas, hur kändes det?
- Det kändes bra, det var en ära att få vara
kransmas och att få stå på bryggan hela

dagarna.
Jag frågar artigt och nyfiket om det fanns
någon motivering till att just han blev
kransmas.
-De ringde och frågade om jag ville vara
kransmas, det fanns nog ingen riktig motivering tror jag i alla fall.
Hur ska 2017 kunna toppa det här? frågar
jag nyfiket.
-Alltså, man får ju ta 2017 som det kommer, säger Erik med en väldigt lugn ton.
En stor händelse för både Erik och fästmön Isabel var att de köpte hus i slutet av
året.
Ni är fortfarande väldigt unga men ni har
redan köpt hus, hur känns det?
- Det känns fantastiskt bra, vi trivs väldigt bra så vi är nöjda, säger Erik med en
lättnad röst.
Erik skrattar, harklar sig och tänker efter
när jag precis har frågat hur han skulle
beskriva sig själv:
- Oj vilken svår fråga, jag skulle nog beskriva mig som en glad fotbollsnörd som
inte kan sitta still.
Jag ler och nämner att de jag har pratat med om Erik beskriver han som den
snällaste och gladaste person de träffat.
Man kan känna energin som han utstrålar
när han får höra de orden och han säger
sedan “Oj, tack! Det var snällt sagt”. Han
nämner dock att enligt hans föräldrar så
har han inte alltid varit en sån glad person, eller inte när han var liten i alla fall.
Reaktionen till svaret blev ett skratt då
man inte kunde tro på honom, men han
övertalar mig ganska enkelt när han säger
“haha, men det är ju sant” med sin lite
mer allvarliga ton. Han vill inte prata om
vad som gör honom arg men han nämner
snabbt “När Liverpool förlorar och teknik
överlag”. Det räcker som svar och han
börjar snabbt prata om vad som gör honom glad istället, ett skratt kommer från
hans mun “När Liverpool vinner, min fästmö Isabel och fotboll, det är sådant som
gör mig lycklig”. Erik som just nu jobbar
som stöd för elever i deras skolarbete och
skolmiljön berättar att han trivs väldigt
bra på jobbet och skulle inte tänka sig ett
annat jobb för tillfället.

“Det är fantastiskt kul att jobba med så
glada och härliga barn” är det han säger
och man märker på hans röst hur mycket
han menar det.
Man märker att klockan är mycket när
Eriks gäspning går över till ett skratt och
säger sedan “Jag tränar 70% av min lediga
tid och de andra 30% så går jag Bell på
nerverna” när jag ställer frågan vad han
gör på fritiden. Man hör på hans röst hur
han brinner för träning när han berättar att
han åkte från ena fotbollsträningen till den
andra för att “ska man spela i ett fotbollslag så ska man inte bara spela matcher,
man ska träna också”. Han nämner då att
första träningen var med ett division fyra
lag och den andra träningen var med ett
division sex lag.
Vansbro AIK som åkte ur division fyra men
som även fick en fribiljett upp i samma
serie igen, har gjort lite ändringar i laget.
Den största ändringen är på tränarsidan då
Peter “BJ” Svensson som flyttar ner som
assisterande tränare till den nya ordinarie
tränaren Mats “Maffen” Gyllenvåg.
Vad tycker du om erat tränarbyte?
- Jag tycker att det känns bra med “Maffen”, välorganiserade träningar. Vi har fått
en bra start på säsongen, säger han med
en positiv ton på rösten.Erik som började
fotbollssäsongen i Hulåns A-lag och i Vansbros U-lag som målvakt fick även kliva in i
Vansbros A-lag när förstemålvakten bryter benet i en match borta mot Tunabro.
Han blev en viktig kugge i både Hulåns
och Vansbros lag men hur ser det ut inför
kommande säsong? Han hostar och när vi
pratar om fotboll så hör man att hans röst
får en allvarligare ton.
- Kommande säsong… Det är oklart, jag
vet faktiskt inte riktigt hur det ser ut. Det
ser ljust ut i Hulån och jag ska även försöka ta en plats i Vansbro. Det kommer bli
en hel del derbyn i sommar och det tycker
jag ska bli kul!
Han fortsätter prata om sin kärlek till
sport, han berättar att han både har spelat ishockey och inneban dy men det var
fotbollen som fångade hans intresse, men
varför?
- Jag fick ont i handlederna när jag spela-

de hockey så jag tappade mycket i sporten,
sen så fick jag aldrig tillbaka suget att spela. Fotbollen har alltid funnits där, jag har
alltid spelat fotboll.
Var och när blev ditt fotbollsintresse så
stort och hur började allt? Frågar jag nyfiket.
- Oj… Fotboll var något man höll på med
och sen blev man kvar där. Sagan började i
den gröna tröjan på Hulåns IP såklart. Jag
var väl kanske fyra-fem år tror jag, säger
han lite ovetandes.
Erik har varit väldigt engagerad inom fotbollen, han har suttit med i VAIKs styrelse
och han har även tränat ett fotbollslag i
några år.
- Jag har tränat ett flicklag i några år men
i år byter jag riktning och ska träna ett
pojklag istället.
Hur länge har du varit en engagerad tränare?
Han funderar en stund och harklar sig och
säger sedan:
- Jadu… Sen fotbollsskolan 2009/2010, sen
har det hållit i sig sen dess.
Erik blir väldigt tyst och man märker hur
han funderar när han inte svarar på en
stund efter att jag berättar att många yngre ser honom som förebild och jag frågar
vem hans förebild var när han var yngre.
- Jag tror inte att jag hade någon förebild
som liten, men det är kul att yngre ser upp
till mig.
Har du någon förebild nu? frågar jag ovetandes.
- Ja, min nuvarande förebild är Steven
Gerrard. det är en fotbollsspelare som har
lagt av ganska nyss. Det speciella med
honom var att han visade lojalitet mot sin
klubb, han visade att han hade hjärta för
den klubb han spelade i. Han var ju även
en riktigt bra fotbollsspelare.
Både jag och Erik känner oss nöjda med
både frågoroch svar så jag tackar honom
för intervjun och sedan avslutar jag samtalet. En enkel intervju med en väldigt
målmedveten man som har haft ett väldigt
bra år, som både har fått köpa sitt drömhus och fått göra det han brinner för, spela
fotboll.

Text Anna Granberg

Kungörelse
Här är det enkelt att leva!

Välkommen till en

mångkulturell nationaldag
den 6 juni!

Kommunstyrelsen
Medborgarhuset
780 50 Vansbro

vansbro.botillsammans.nu
Med hänsyn till att kretsen
”berörda” är svår att exakt definiera sker
Om du har ett boende att hyra ut, eller om du är
underrättelse (enl. bestämmelserna
i 8 kap. 22 § Plan- och bygglage
bostadssökande; lägg in din kostnadsfria annons
genom annonsering.
Blanketter och bidragsbestämmelser
finns att
på sajten redan i dag!

Efter fjolårets lyckade nationaldagsfirande presenterar
Vansbro kommun i år, tillsammans med Nås och Lindesnäs
hembygdsföreningar, ett liknande program.

Dagen inleds vid
Lindesnäs herrgård
klockan 12.00
med program fram till klockan 14.30.
Nås Spelmanslag, hemvärnsmän, tal av
kommunstyrelsen ordförande i Vansbro,
Stina Munters (C), underhållning av
elever från Vansbro Musikskola, samt
Jonas Hansson och Byns Mats Larsson.
Utdelning av Vansbro kommuns Kulturpris respektive Naturpris. Nya svenska
medborgare i kommunen uppmärksammas. Gratis fika på herrgården!
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Klockan 16.00 fortsätter
firandet i Vansbro Kulturhus,
VID KULTURHUSET
bjuds också smakprov
på MAT från olika delar
av världen, besök
av RÄDDNINGSTJÄNST
och ambulans samt en stor
LEKPLATS FÖR BARNEN.

med välkomsttal av kommunens
integrationschef, Alireza Akhondi,
musikunderhållning och dansuppvisning på scenen.

vansbro.se

hämta på kommunens hemsida, www.vansbro.se
Vid frågor, kontakta Elin Israelsson,
Vid behov kan blanketterMasterna
också skickas ut,
skall placeras
på följande
platser:
telefon: 0281-752
72,
ring: 0281-751 57
e-post:om
elin.israelsson@vansbro.se
Skålö 42:3, ca 370 m öster
sjön Rälgen

Öppettider kommunkontoSälen 1:1, mellan Opsaheden och Torrtjärn
information
nationaldagsfirandet,
Järna-Storbyn 48:1, caFör
1 km
västeromom
Vansbro
ret kring nationaldagen:
se
separat
annons!
Måndag 5/6: 7.30-12, tisdag
6/6:
Stängt
Snöån 14:8, ca 200 m öster om Snöå Herrgård
Från onsdag 7/6: Öppet som vanligt 7.30-16
Sveden 7:13, ca 500 m norr om Utanhed
Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 • www.vansbro.se
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
VHS-Kassetter
Mellanvakern 1:3, ca 250 m från Östra Vakerns nordvästra strand
VHS-C Kassetter
CD
Video-8 Orsala 9:2, ca 600 m väster om Närsjö
Rågsveden 24:34, ca 350 m in på väg mot Finnlokåsen
Hi8
DVD
Myrbacka
Kassettband
(Ljud) 14:25, ca 250 m från Gänsens nordöstra strand

VinylskivorHandlingarna finns tillgängliga mellan
Fotografier02-05-16 t.o.m. 02-06-05 i:
Diabilder Foajén på Medborgarhuset, Vansbro, tel. 0281-750 00 samt Bibliot
Fotonegativ
Nås, Dala-Järna och Äppelbo
Inscanning upp till A3

Blueray

USB-sticka

Upplysningar lämnas av:
Anna Söderhäll,
0281-752Vansbro
05, Göran Borgstrand, tel. 023-136
Vi finns tel.
i centrala

Varmt
!
välkomna
Vansbro – en del av Dalarna

Bo tillsammans i Vansbro
UPPMANING till
föreningar
Underrättelse/Bygglovsansökan
vill flytta
till vår vackra kommun,
och
i Vansbro kommun
Aktelo AB ansöker omMånga
bygglov
för uppsättning
av telemaster
i samb
bostadsköerna är långa. För att underlätta på
Kom ihåg att ansöka om med
kommunala
föreningsutbyggnad
av mobiltelefonsystem
(3G).
bostadsmarknaden finns
nu projektet Öppna ditt
bidrag för år 2018, gäller administrations- och
hem. Det
gåratt
ut på
att privatpersoner
sommed
vill flera
Masterna
är
dimensionerade
för
klara
sametablering
driftbidrag, samt bidrag till kulturarrangemang.
hyra ut hela eller delar av sin bostad enkelt ska
teleoperatörer.
Skicka ansökan senast den
31 augusti 2017 till:
matchas med sökanden via hemsidan:

facebook.com/vansbrokommun

vansbrokommun

(I samma lokaler som Vansbrobladet)
Medborgarhuset
Lämna/hämta
ditthar
material:
Mån 08.00
Freska
08.00
- 16.00 dessa skriftlig
Den som
erinringar
mot- 16.00,
ansökan
framföra
780 50 Vansbro
Miljö- och• Järnvägsgatan
byggnadsnämnden,
Tel: 0281-750Nostalgiverksta´n
00
35, 780 50Medborgarhuset,
Vansbro • 0281-719780
88 50 Vansbro
Fax: 0281-750 30 senast den 5 juni år 2002.
E-post:

Restauranger
i Vansbro kommun

KONSTUTSTÄLLNING vid JANKENS LADU i Utby, Dala-Järna

Vernissage den 6 juni
Jan-Åke Bertils med gäster

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
Skogsägarna Mellanskog inbjuder medlemmar samt leverantörer
till mettävling vid Storhustjärnen, onsdag den 7 Juni.

Skogsägarna Mellanskog inbjuder medlemmar samt
Samling kl 17:45, skyltat från norra Skålö.
leverantörer
till angeltävling på Rälgen den 12 mars
Tävlingen pågår 18:00-20:00.
Vi bjuder på förtäring.

Samling kl 06:45, skyltat från Norra Skålö.
Mer info, ring Inspektor.
Utgång
07:00.
Tävlingen
pågår 07:00-11:00.
Pontus Nilsson
010-482
83 55
Rolfangeldon
Larsson 010-482
83 59
10
får användas.
Mört finns på plats.
Per
Kvarnström
010-482
83
57
Vi bjuder på förtäring.
Mer info, ring Inspektor.
NATURNATTEN 2017 I GAMMELSKOGEN
Pontus Nilsson 010-482 83 55
Vi besöker
Tjärnbergets
SV Nås för att uppleva nattens ljud och tidvis
Rolf
Larsson
010-482 naturreservat,
83 59
tystnad.
Per Kvarnström 010-482 83 57

Tor: Raggmunk, stekt fläsk,
lingonsylt.
Ärt o potatissoppa med
citronkräm.
Blåbärspaj & vaniljsås.
Fre: Rostbiff & potatissallad.
Fiskgratäng & potatis.
Mån:Prinskorv, stuvade morötter
& potatis.
Skinkfrestelse.
Tis: Helg, ingen lunch.
Ons: Pytt i panna, ägg & rödbetor.
Biff stroganoff & potatis/ris.
Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

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

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

Tel 0281-20698

Norra Allégatan 23
Öppet: Mån: stängt.
		 Tis-Tor & Sön: 11-20
		 Fre-Lör: 11-21
076-918 31 59

BROGRILLEN
GRILLKÖK & PIZZERIA

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

0281-109 55
Tor: Lasagne.
Raggmunk, stekt fläsk &
lingonsylt.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Ceasarsallad med kyckling.
Mån: Fiskgratäng.
Gräddstuvad pytt i panna,
ägg & rödbetor.
Tis: Öppet som vanligt,
EJ LUNCH.
Ons: Currykyckling med ris.
Schnitzel, skysås &
kryddsmör.

Vi samlas vid Nås kyrka kl. 20.30 den 5 juni för gemensam avfärd och samåkning.
Medtag fika, kraftiga skor och kläder efter väderleken. Ledare Bengt Ehnström.

Varmt välkomna, Naturskyddsföreningen Vansbrobygden

0281-103 63
Öppet alla dagar 11-22

Pizzabuffé

Nättekniker VA
Är du driftig och praktiskt lagd med känsla för kvalitet och service?
Vi kan erbjuda dig ett omväxlande och tekniskt utmanande arbete
i en god gemenskap.
Läs mer om tjänsten på dalavattenavfall.se.
Ansök senast 2017-06-04.
Vi arbetar löpande med denna rekrytering vilket innebär att kandidater kontaktas och intervjuas
under ansökningstiden.

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.

alla vardagar 11-14!

Dags att ta bort dina gamla stubbar!
Med denna stubbfräs tar du snabbt och
enkelt bort dina stubbar i trädgården!
Stubbarna blir till spån som man
avlägsnar och sedan lägger i matjord
om man så vill, lite gräsfrön och
vipps!

Puts väck!

Slå en signal för mer info! Nils 070-538 76 10

Sportsidan
DJIK

VAIK

Dala-Järna IK Fotboll
Torsdag, kl 19:00
Div 6 Herr, DJIK - Älvdalens IF FK
Fredag Kl 18:30
F 05-07, DJIK - Malungs IF
Fredag Kl 19:00
Div 4 Herr, DJIK - IF Tunabro

Välkommen till veckans matcher
på Vanåvallen
Söndag 4 juni kl.12.00 Div.4 gr1 Flickor, Kompisligan VAIK - Öna SK
Onsdag 7 juni kl.18.00 Div.2 Flickor, Kompisligan
Malung/VAIK/Dala-J - Dala-Floda IF

Veckans matchsponsorer:

Wermdala
Totalbygg AB
VAIKfotboll - en förening för alla!
Följ oss på Facebook: Vansbro AIK Fotboll

Lördag, Kl 12:00
P 07, DJIK - IFK Våmhus

Snöå GK

TA STEGET OCH
BÖRJA SPELA
GOLF NU!

Nationaldagen
Kl 11:00, F 05-07, DJIK - Öna SK
Kl 13:00, P 04, DJIK - IF Tunabro
Kl 15:00, Div 4 Dam
Djik - Islingby IK U

Varmt välkommen till IP!
Följ oss på facebook för ev. ändringar

Dragning

DJIK-Skidsektion stödlotteri
Månadsdragning
April		
1:a nr 43
2:a nr 150
3:e nr 98
4:e nr 5

Maj
1:a nr 83
2:a nr 33
3:e nr 49
4:e nr 36

HIF
Fotboll Herrar div.6 Norra
Lördag 1 juni kl.19.00, Hulåns IP

Hulåns IF - Gagnefs IF

Söndag 4 juni kl.15.00, Hulåns IP

Hulåns IF - Älvdalens IF FK A
Frivilligt inträde! Välkomna!

Hulåns IF-Fotbollssektionen

Den

Här
Höööga

* 12 januari 1994
har idag hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad
Vansbro den 20 maj 2017
MAMMA och PAPPA
Lisela och Eddie
Thilde
Övrig släkt och vänner

1145kr

Finns det en mening
i allt som sker?
I denna stund vi den inte ser
En tröst i sorgen vi ändå har
De vackra minnen
Du lämnar kvar
Du var ett lån vi alltid minns
Något underbart
som ej längre finns

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredagen den
9 juni kl. 13.00. Efter akten
hälsas alla välkomna till en
minnesstund i Församlingshemmet. Svar om deltagande
till Begr.byrån Brandser
tel. 0281-14036 eller
begravningsbyran@brandser.se
senast måndagen den 5 juni.

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Vansbro kyrka måndagen
den 5 juni kl. 11.00. Alla som
önskar närvara hälsas varmt
välkomna. Akten avslutas i
kyrkan. Till Alex minne kan Du
lämna ett bidrag som årligen
kommer att gå till utnämnande
av "Årets lagkamrat" inom
VAIK hockey. Clearing 4098,
konto 1749344 ( Nordea).

exkl.moms

Kursledare:
Ronny Malmlöf Pro Snöå GK
Anmälan senast fredag 10 juni kl.19.00

Välkomna!

Alexander
Hellberg

* 15 maj 1916
har idag stilla insomnat
Dala-Järna den 21 maj 2017

När Dina steg har tystnat,
finns ändå ekot kvar.
När Dina ögon slocknat,
vi alla minnen har.
Vi spar dem i våra hjärtan,
tar fram dem då och då.
Så kommer Du för alltid,
att vara här ändå.
Jag är inte längre bort
än en tanke.

Kostar

NYBÖRJARKURS i GOLF

Medlemmar kan även boka träning med
Ronny M efter kurserna båda dagarna
på tfn. 070-858 41 73

Rut Olsson

Annonsen

Lördag o söndag 17-18 juni.
Samling vid klubbstugan i Snöån.
Kostnad: 1800 kr inklusive kursmaterial. Vi kör ca 10.00-15.00 båda dagarna
med avbrott för lunch.

Lasse H eller
Tony M
Robert L eller
August

Vår älskade

Lars-Henrik
Anders och Anette
Anita
Marie och Göran
Kerstin och Magnus

Snöå GK startar

Anmäl er på:
073-181 06 61
070-521 93 23
070-683 55 81
070-372 41 07

Vår kära Faster och Moster

Ring

0281 719 88

för mer info
eller maila till:

vansbrobladet@telia.com

Bli Barnsupporter och
ge 100 kr i månaden.
barncancerfonden.se

Favorit i repris
Lördag 3 juni
Stor BLOMSTERMARKNAD utanför butiken

Massor av erbjudanden!
Sänkt bensinpris
Gårdsost från Ockelbo 49,95:-/kg
Svanbergs goda kakor till extrapris
Fler extrapriser finns i butiken

Sevilla utegrupp
4995:Vaxduk 10:-/m
Vi finns också på plats:
Hôlmberg som säljer rökt fisk
Herbalife
Olofs Creations (häst o hundkoppel)

Alla barn som lämnar
in en teckning
deltager i utlottning
av priser.

Priserna gäller endast lördag kl 10-15 eller så långt lagret räcker.
Nås Servicecenter AB

