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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Vattenmelon
Hel

Svensk gurka
Sverige

Klass 1

Klass 1

2 för
15kr

5kr
/kg

25kr

Läsk
/st
Coca-Cola

6-pack
6x33cl
Olika sorter
Max 4 köp/hushåll

Färska hamburgare
Garant

ONSDAG 05 JULI 2017

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Ribs
Garant
445g
Sverige
Kyld

35kr
/st

Kycklingfilé
Eldorado
800-900g

35kr
/st

PRISBOMB!

Hushållsost
Arla

Sverige
1,1kg
452g
69,95kr
Max 3 köp/hushåll 29.95kr
/st
/kg

5:-

Kylda såser

/st

Garant, flera olika sorter,
200-220ml

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

SPORTBLENDER

SOMMARREA
HALVA PRISET

249:-

Ord. Pris 499:-

Passar perfekt till
sommarens alla utflykter

DAMMSUGARE
ERGORAPIDO ZB3101

999:-

Ord. Pris 1 495:-

Stilren med ett
strålande
städresultat

Frälsningsarmén

KÄMPUDDEN

To 6/7 16.00-21.00 Öppen gård med afterSön 9/7 16.00 Gudstjänst. William Söderstedt noon tea,
		
med flera.
servering av nybakade scones med tillbehör.
Ons 12/7 17.00 Mätt och förlåten. Grillkväll 		 Du kan spela boule, frisbeegolf, volleyboll
m.m.
		
utanför Frälsningsarmén.
Fr 7/7 10.00-11.30 Sommarkul för alla barn i
vuxens sällskap
&
Välkommen! Studieverksamhet
kulturarrangemang sker i samarbete med
Sö 9/7 10.00 Gudstjänst för alla åldrar med
Jenny Uhr.
Må 10/7 19.00 Idrottskväll med volleybollturnering
Ti 11/7 19.00 Rastplats, samtal bön och fika
med Jenny Uhr
To 13/7 16.00-21.00 Öppen gård med afternoon tea,
servering av nybakade scones med tillbehör

VARMT VÄLKOMMEN!
i samarbete med

Sommartider

Öppet Månd-Tisd-Onsdag 9-17
(vecka 28-31) Trevlig sommar!

VANSBRO BIO
Medborgarhuset
Boka biljett på:
bjornbio.se

Program 5–30 juli
Apornas planet:
Striden
SverigePremiär!

Action, Äventyr, Drama
To 13 juli 20.00

Tfn 0281 20689
070 691 83 80

3D:

Big Foot Junior
SverigePremiär!
Animerat familjeäventyr
Sö 30 juli 17.00

Dumma mej 3
– Sv tal Animerat,

Komedi, Äventyr
Sö 9 juli 17.00

7 år

Dunkirk
SverigePremiär!
Action, Krigsdrama
On 19 juli 20.00

15 år Spider-man:
Homecoming – 3D
Atomic Blonde
SverigePremiär!
SverigePremiär! Action, Äventyr, Sci-Fi
On 12 juli 20.00

Markiser • Vävbyten • Persienner och reparationer

ETT STORT OCH HJÄRTLIGT TACK!
lömt er,
Vi har inte g
Åhl´s Bildelar AB
Stort TACK!
Betelförsamlingen Dala-Järna
även till er
Socialdemokraterna Vansbro

Ungdomsgården Tandtrollet

Glass

Action, Thriller
Fre 28 juli 20.00

On 5 juli 20.00
15 år Sö 9 juli 19.30

11 år

Baby Driver
Wish Upon
SverigePremiär! SverigePremiär!
Action, Deckare, Thriller Skräck, Thriller, Sci-Fi
Sö 30 juli 19.30
15 år Fre 14 juli 20.00

Däck

till de
flesta fordon
0281-20220

Mat—Kaffe—Loppis

Mitt varma tack
till alla er som hedrat
minnet av min älskade

Jorma Saari
för deltagande vid begravningen,
blommor och gåvor till fonder.
Särskilt tack till alla som på olika
vis stöttat och hjälpt oss under
hans långa sjukdomstid.

Vivianne

till Er alla som hedrat minnet
av vår älskade

till Er alla som hedrat minnet
av vår käre

Olle Kilander

Gullarbergs
Inge Johansson

vid hans bortgång,
för blommor till hemmet och
båren samt gåvor till olika
minnesfonder.
Ett särskilt tack till Palliativa
Teamet, Hemtjänsten i Järna
och Bäckaskog avd. 2,
för all fin vård och omsorg.
INGRID
Helena, Titti med familj

vid hans bortgång,
för blommor och gåvor
till olika minnesfonder.
Ett särskilt tack till Peter Resare
för vacker musik och sång samt
personalen på Bäckaskog
avd. 2 och 3 orange
för god omvårdnad.
Ni är beundransvärda.

ÖPPET Varje dag!
kl.12-24
Tfn. 0281-310 40 - lindesnasherrgard.se

Husnycklar
Vi gör även hänglåsnycklar m.m.

49:-

Priset gäller t.o.m. 31/7.
Ordinarie pris 70:Gäller ej låssystemnycklar.

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

Tvätthink

NU!
99:-

Ord.pris 300:-

Monica och Runar med familj
Öppet vardagar 7:30-17 lördagar 10-13

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

All ev. uppvaktning på min födelsedag undanbedes
vänligt men bestämt. Gäller alla!
Inger Tilja Bössfall

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

TILL SALU

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

Claries Damfrisering
Semesterstängt

Vecka 29-30
Margareta 0281 10309

Trevlig sommar!

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

Dragning
Dragning

DJIK-Skidsektion stödlotteri
Månadsdragning
Juni		
Juli
1:a nr 54
1:a nr 114
2:a nr 154
2:a nr 21
3:e nr 164
3:e nr 31
4:e nr 141
4:e nr 147

Stort tack! och guds välsignelse
till alla som hjälpt till och till alla som
givit gåvor till Rutålägret 2017

Ritex skocentrum • Herman Parts däck • Kollektion
Vansbro simbutik, W-Dyk • Vansbro Radio & Tv
Olséns järnhandel • Hecla IT Lösningar • PEAB
Fehrms tryckeri • Gubbgårdens slakteri • Willmans potatis
Hemköp Dala-Järna • Gunde o Marie Svan • Hulåns bygg
Cykel & sport • Grevens bil & tjänst • Snöborgs gård AB
Ekonomoen • Koxin • Berkas service • Hjärtats rum
Modebacka • Dala-Järna El • HJ Andersson AB • Ilars El
Nimatopaal • Orkla foods • Ivars mc & motor • Lyko.se
Vansbro elektriska • Privatpersoner • Åhls bildelar
Bobe plastindustri • Te Röj & Plåt AB • Åkerströms
Vansbro byggshop • Mellanskog • Sågboa • Handelsbanken

Taborförsamlingen

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 6 juli

kl 14.00 Legoland Andakt, Torbjörn Axelson
kl 19.30 Järna kyrka Musik i Sommarkväll: ”Välljud
möter instrumentens drottning”, Richard
Kendrick, Eufonium, Leif Johansson orgel

Fredag 7 juli

Kl 19.00 Vansbro kyrka Kvällsandakt inför Vansbro
simningen, Båt Lena Ekman

Söndag 9 juli

kl 11.00 Nås kyrka Gudstjänst med nattvard,
Sune Ek
kl 16.00 Vansbro kyrka Livsmodsgudstjänst,
Sune Ek

Nyinkommet i Storbyhagen, Dala-Järna

Nyrenoverat fritidshus med strandtomt vid
älven. Indragen el, bilväg in på tomten, uthus,
egen brygga. Avskiljt läge utan grannar.
Träffas på kontoret i Dala-Järna. eft. ÖK
Fler fastigheter önskas för försäljning.
Utställning av fastigheter i skyltfönstret,
Swedbank och Handelsbanken Vansbro
och kontoret Dala-Järna
Alla objekt på internet: www.hemnet.se
och www.dalafastigheter.com

FASTIGHETSMÄKLARE
LARS-ÅKE JOHANNESSON

Se hit!

0281-133 68, 213 38, 070-654 54 62
e-post: info@dalafastigheter.com

Privatpersoner och företag
Trädgårdsarbete utföres

OMBUD FÖR DALARNAS FÖRSÄKRINGSBOLAG

Gräsklippning

även med slaghack

Röjjning
Busk-klippning

Matjord

Sållad matjord säljes.

Transport ordnas.
Roland 070-5299006

Provkör NYA Ford

Transit
Connect

Dala-Järna 0281-211 20

Mitt innerliga tack för den fina uppvaktningen i
samband med min 75-årsdag i Risåsas fäbod
den 17/6 2017.
Den fina tillslutningen av vänner och bekanta
och spelmän inte att förglömma,
all släkt från Dala-Järna, Canada och Småland

Ershols Kerstin Jonsson, Risåsas fäbod, Gagnefs kyrkby

Lindesnäs Missionshus
Onsdag 19/7 (obs datum) kl. 18.00
Välkomna till Sommarmarknad med
kakfrossa i Lindesnäs Missionshus.
Gåvor mottages tacksamt.

Jag utför även
fordonsreparationer!

Stora som
små jobb!
Hör gärna av er om ni undrar över något!

Andreas 073 043 16 52

Göromålsdag på Lisskvarngården i Nås
Lördagen den 8 juli 2017, kl.12.00-16.00
Olika hantverk visas som virkning, bandvävning,
linberedning och hur man sätter pinnar i en räfsa.
Från kl.13.00 serveras glödstekt sill, potatis,
tunnbröd, dricka och kaffe med dopp.

TE RÖJ & PLÅT AB

Nås Hembygdsförening

076-277 41 15, teroj.se

Välkomna!

Bygg, Plåt, Tak mm.
Gratis offerter

VI KÖPER
GULD OCH SILVER
• klockor
• smycken

• medaljer
• tandguld

• bestick • mynt
• pokaler • utgångna sedlar

Kostnadsfri värdering
Kontant betalning eller insatt på konto

Motorsåg

Husqvarna från 1990:-

VECKANS RADANNONSER
Säljes: Svart MC-hjälm med
tygfodral. Laddningsbar. Kan
kopplas till mobilen. Modell: Max
ECE -R22.05. Storlek: L. 59-60.
Pris: 800:-

Tel 070-387 17 39

Säljes: Kapad, kluven björkved.
300:-/m³ 073-058 98 60
Köpes: Hus i Dala-Järna med
omnejd. Allt av intresse.

Emanuel 070-371 52 43
Caroline 073-801 33 23

Vi besöker nu följande orter
LEKSAND, måndag 10 juli
kl 11-14 Hotell Leksand
Leksandsvägen 7
DALA-JÄRNA, tisdag 11 juli
kl 13-18 Dala-Järna Hotell (annexet)
Stationsvägen 1

Dragracing
Dala-Järna Flygfält
11/7 Kl. 09.00

MALUNG, onsdag 12 juli
kl 13-18 Sankt Olof Hotell
Moravägen 11

Säljes: Iphone 5s i mycket bra
skick. Tel 070-654 54 45

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
för bara

20kr/raden!

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

en del av SvenSka Guldkedjan aB

För mer information ring 070-733 48 80

SEMESTERSTÄNGT

Tandläkare Anna och Åke Rehn i Björbo
har semesterstängt 10/7 tom 1/8.
Vid akuta besvär ring 0241-23250
för hänvisning till jourtandläkare.

Medicinsk fotvård
Monika Munters

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

Trevlig sommar!

reservdelar
och tillbehör

SOMMARREA

Anna, Åke, Kerstin, Marina och Karin

på digitala systemkameror
och objektiv.

köper du hos

l- f oto.se

FÖRETAGARNA GÖR

Dala-Järna 0281-211 20

SKILLNAD

butik - postorder - ateljé

foretagarna.se/vansbro

www.strandbackensfolkpark.se

0281 - 713 51
F o l k e t s h u s v ä g e n 2 3 Va n s b r o

Öppet: tis-ons-to 10-12 14-17

.
.
o
b
l
e
p
p
Ä
i
För
Koj Karigården och
Hagens Gårdsbutik Äppelbo
Fårskinn, hantverk
i skinn och ull.
Ring för Öppettider
070-6552608 Ingrid
073-0332183 Barbro

hagenshantverk.webs.com

.
.
.
.
.
i
v
s
n
fin

S
LM ♪ Allt inom bilvård
A
NEM OND♪ Stenskottslagning
R
TO REK ♪ Matt o Möbeltvätt
IL
BTel.
070-6560396

Vi är ombud för:

Äppelbo

F:a LB skogstjänster

Tar upp/märker upp gamla rågångar
Tel mobil 0706 031645
larsbang2@hotmail.com
Innehar f-skatt, Lars Bång

Patrik Theander Bygg o Inredning
Tfn 22105 Hjärtligt Välkomna!
www.appelbovardshus.se

Äppelbo

Tfn. 070-6823769

symtom, KOL m.m

Transpo
rter
utföres!

d

–

Vi har Äppelbo
även
Tak & fasad
– allt inom målning –
Pellets!

sad

Tel 0281-71784

www.vansbrosparkfabrik.se

ning –

070-5598615

♥ Massagebehandlingar
♥ Avslappningsmassage
♥ Laser: Inflammationer,
munherpes, akne
♥ Rehabtejpning-Kinesiologtejpning
♥ Lotorpsmetoden:Astmalika

M. Berglunds Skogsentreprenad

MATTSSON´s
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!
Friggebod•Lägenheter•Hus
Husvagns och tältplatser
- 10 mil till Sälen -

Välkomna till oss på
bryggeripub!
5 juli, 14 juli & 26 juli
Mer info på:
www.appelbobryggeri.se

Allt inom golv
och vägg,
kakel och klinkers

Huvuddelen av vår
verksamhet består av
anläggningsarbeten
som vägar, järnvägar,
info@appelbovag.se
husgrunder, schaktning,
www.appelbovag.se
kabelarbeten, transporter mm
Tfn. 070-6771930, 0281-22401

•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

Kungörelse
Här är det enkelt att leva!

Här är det enkelt att leva!

Konvertera dina

VHS-Kassetter
hos oss!

2kr/minut.

Prisexempel: 60min kassett på DVD-Skiva

179:Vi tar även andra filmformat,
se lista nedan!

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

CD
DVD
Blueray
USB-sticka

Välkommen tillUnderrättelse/Bygglovsansökan
våra skolTräffa oss under
gårdarhänsyn!
Aktelo
AB ansöker omVansbrosimningen!
bygglov för uppsättning
telemaster i samb
Denmen
1 juli visa
införs
parkeringsövervakning
i Vansbro av
tätort
En skolgård är ingen allmän
plats,
men
det
är
Vansbro
kommun
finns
på
plats
med
en monter
medomutbyggnad
av mobiltelefonsystem
(3G). allvarligaste
Kommunstyrelsen
harattbeslutat
parkeringsöver• 800 kronor:
Används vid deunder
felpar
heller
inte förbudet
vistas där
efter skoltid.
i mässtältet
på arenaområdet
hela VansMasterna
är
dimensionerade
för
att
klara
sametablering
med flera
vakning
i
Vansbro
tätort
från
1
juli
2017,
personal
keringarna,
där
det
är
förbjudet
att
både
stanna
I Vansbro kommun välkomnar vi både stora
brosimningshelgen 7-9 juli.
från
Securitas
ska
fungera
som
kommunens
parkeoch
parkera.
Exempelvis
vid
parkering
på
platser
teleoperatörer.
och små besökare till våra
skolgårdar på kvällar
Välkommen att besöka oss där!

ringsvakter.
avsedda för personer med rörelsehinder, för
och
helger. Här finns roliga lekplatser och stora
nära
ett övergångsställe
elleratt
vägkorsning,
på en
Med
hänsyn
till att kretsen
”berörda”
är svår
exakt definiera
sker
ytor,
och
är helt okej
att komma
till
Syftet
är det
att förbättra
framkomligheten
ochskolgåröka
Bo
tillsammans
i
Vansbro
gångbana.
den
och
leka,
cykla,
träna
med
sin
hund,
eller
trafiksäkerheten. Ibland står
bilar parkerade på(enl.
ett bestämmelserna i 8 kap. 22 § Plan- och bygglage
underrättelse
Många
flytta
kommun,
och
annat−
men
det på etträddningstjänst
ansvarsfullt sätt
och
sätt som
gör gör
att exempelvis
eller
Om duvill
tycker
atttill
duvår
fåttvackra
en felaktig
felparkerings
genom
annonsering.
bostadsköerna
är
långa.
För
att
underlätta
på
städa
efter
dig.
ambulans har svårt att ta sig fram i samband med
avgift så kan du ansöka om rättelse, antingen genom
bostadsmarknaden
finns
nu
projektet
Öppna
utryckningar.
av parkeringsvakternas
viktigaste
att besöka polisen som finns på plats i Medborgarditt
Vid
upprepadeEtttillfällen
den senaste tiden
hem.
går
påmåndagar
att privatpersoner
som vill
Masterna
skall
placeras
påutföljande
platser:
uppdrag
blir och
därförbarn
att informera
om
husetDet
i Vansbro
på
klockan
9.00–15.00
har
personal
mötts av allmänheten
nedskräpade
hyra
ut
hela
eller
delar
av
sin
bostad
enkelt
ska
varför det ärDet
viktigt
följa
parkeringsreglerna.
(ta med
boten),
eller
genom att skicka ett brev där
skolgårdar.
har att
handlat
om pizzakartonger,
Skålö
42:3, ca 370 m öster
om
sjön
Rälgen
matchas
med
sökanden
via
hemsidan:
du talar om att du anser att parkeringsavgiften är
ölburkar,
fimpar− och
skadegörelse.
Om du felparkerar
ditt ibland
fordon
iäven
centrala
Vansbro
Sälen
1:1,
mellan Opsaheden
och Torrtjärn
vansbro.botillsammans.nu
felaktig. Adressen
står på parkeringsboten.
Det
är
däremot
inte
okej,
och
inte
bara
tråefter 1 juli får du en lapp på rutan som talar om att
Järna-Storbyn
48:1,
ca
1
km
väster
om
Vansbro
Om
du har
ett boende
att hyra ut, eller om du är
kigt,
utan
ibland
också
farligt.
En
fimp
som
en
ditt fordon står felparkerat, samt hur mycket du
Betala felparkeringsavgiften även om du anser att
bostadssökande;
lägg
in
din kostnadsfria annons
tvååring
stoppar
i
munnen
kan
innebär
livsfara.
Snöånberoende
14:8, på
cahur
200 m öster
om Snöå
Herrgård
måste betala i felparkeringsavgift,
den är felaktig.
Du får
tillbaka dina pengar om din
på sajten redan i dag!
Skolgårdarna
är
barnens
arbetsplats,
även
på
allvarlig din felparkering är:
Bestämmelserna om felpar
Sveden 7:13, ca 500 m överklagan
norr omgodkänns.
Utanhed
sommaren och andra lov, då vi har förskole- och
Vid
frågor, kontakta
Israelsson,om felparke
keringsavgifter
finns iElin
lag (1976:206)
• 400 kronor: Den
Bertils
ca 750 m telefon:
sydost
om Vakern
fritidsverksamhet
åretlindrigaste
om.
Därfelparkeringen,
ska1:2,
de kunna
0281-752
72,
ringsavgift.
exempelvis
för längemiljö.
en tidsbegränsad
vara trygga
i enparkerat
stimulerande
elin.israelsson@vansbro.se
Hagapå24:12,
ca 500 me-post:
sydost
om Flatbyn
parkeringsplats.
Vid frågor om parkeringsövervakningen i Vansbro
Vi som jobbar inom skolan
i
Vansbro
kommun
Näveråsen 5:1, ca 500 m
nordväst
omsamhällsbyggnadschef
Västerfallet
kommun,
kontakta
vädjar därför till dig, medborgare, oavsett ålder:
• 600 kronor: När parkeringsförbud
råder,
eller
Thomas
Carlsson
på
telefon
0281750 00, eller
Lindesnäs
9:25,
ca 1 km
Lindesnäs
Nu ostsydost
finns vi påom
Facebook!
Var rädd om våra skolgårdar!
Besök dem
gärna,
om fordonet står med något hjul utanför en
epost thomas.carlsson@vansbro.se
använd dem- men skräpaHåvberget
inte ner. Okej?
Tack!norr om
Följ Sormaberget
oss gärna på
3:20,
markerad parkeringsplats.

ca 500 m facebook.com/vansbrokommun
öster om rv 64 i Eldforsen
vansbrokommun
Medborgarhuset • Vansbro •Mellanvakern
telefon 0281-750 00 •1:3,
facebook.com/vansbrokommun
• vansbro.sestrand
• Vakerns
ca 250 m från Östra
nordvästra
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

Skolledningen i Vansbro Morn
kommun47:1,

Handlingarna finns tillgängliga mellan
02-05-16 t.o.m. 02-06-05 i:
Dala-Järna vid Hemköp
bro vid
Vans
Foajén Äppelbo
på Medborgarhuset,
Vansbro, tel.
0281-750
00ICA
samt Bibliot
Fredag 7/7 kl.17-17.30
vid Tempo
Onsdag 5/7 kl.17-17.30
7.30
Tisdag 11/7 kl.17-1 Nås, Dala-Järna
och Äppelbo
Onsdag 5/7 kl.16-16.30
Måndag 10/7 kl.10-12
Onsdag 12/7 kl.16-16.30

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

Onsdag 12/7 kl.17-17.30

Nås vid Tempo
Upplysningar lämnas av:
Fredag 7/7 kl.16-16.30
vid Tempo
Anna Söderhäll,Björbo
tel. 0281-752
05, Göran Borgstrand, tel. 023-136
Tisdag 11/7 kl. 16-16.30
Söndag 9/7 kl.16-16.30

Söndag 16/7 kl.14-14.30 OBS! Tiden
Medborgarhuset
Ring
för beställning.
Den som har erinringar mot ansökan ska framföra dessa skriftlig
780
50 Vansbro
lådor för försäljning
Vi finns även på780
facebook
Peter
076-212
15
88 15-liters
Miljöoch byggnadsnämnden, Medborgarhuset,
50 Vansbro
Tel: 0281-750 00
Fax: 0281-750 30 senast den 5 juni år 2002.

E-post:

Juli-priser

Elcykel
3-växlad NU! 9495:-

lar
Barn-juniorcyk
200:- rabatt
Vuxencyklar

Elcykel
7-växlad NU! 13495:-

400:- rabatt
OBS! Gäller även på våra extrapriser

CYKEL & SPORT Vansbro
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Äppelbovägen 2 Tfn 0281 10167

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
Tor: Pannbiff, gräddsås & potatis.
Grönsakssoppa.
Pannkaka, sylt & grädde.
Fre: Rostbiff, färskpotatis & sås.
Kycklingpasta.

Vi önskar alla en

Trevlig Sommar!
Semesterstängt vecka 28 – 31

Restauranger
i Vansbro kommun

www.pwc.com/se

Mån:Isterband & stuvad potatis.
Pasta fläskfilé.
Tis: Mandelfisk & potatis.
Kasslergryta med ris.
Ons: Rökt skinka, mimosasallad
& potatis.
Chili con carne med ris.
Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

Ulrika Nordquist Linda Täpp
010-212 49 68

010-212 63 37

Mikaela Nyrén
Olsson
010-212 97 63

Dags att ta bort dina gamla stubbar!

Med denna stubbfräsen så 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

Sofie Eriksson
010-212 56 25

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
Tor: Kaffefläsk, husets potmos.
Helstekt karré, rosépepparsås, stekt potatis.
Fre: Kycklingschnitzel, stekt
pot, bea, currysås.
Pasta bolognese.
Mån: Koldolmar, gräddsås,
lingonsylt.
Isterband korv, stekt potatis
Tis: Raggmunk, stekt fläsk,
lingonsylt.
Pasta med gorgonzolasås.
Ons: Tacobuffé.
89:-, 75:- för avhäning/
pensionärer
inkl. sallad,
bröd, dryck och kaffe
0281-100 35 siderestaurang

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

•Pasta kycklingsås •Fiskgratäng
•Lasagne • Fläsknoisette

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

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

Tel 0281-20698

0281-240 80
snoaresort.se

12 juni-6 augusti

Lunchbuffé dagligen
Kl. 12-15

Meny mm finns på hemsida

BROGRILLEN

Erik Perjos
010-212 63 43

Öppet som vanligt!
Veckans tips!

GRILLKÖK & PIZZERIA
0281-103 63
Öppet alla dagar 11-22

Pizzabuffé

alla vardagar 11-14!

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

JuliaSvan
Svan
Julia

Foto: Mickan Palmqvist

ten började bli bättre på skidåkningen så tyckte jag
att det blev roligare, då valde jag till slut skidgymnasiet i Torsby och lade fotbollen åt sidan.
Hon flyttade alltså hemifrån när hon hade gått ur
högstadiet, då hon var mellan 15-16 år. Där på gymnasiet gick hon på samhällsprogrammet och studerade samtidigt ekonomi.
Julia har åkt skidor i princip hela hennes liv. Vad var
det som fick dig att börja med skidåkningen, och vad
var det som fick dig att satsa mot toppen?
- Det hela började med att jag såg att min granne,
och bästa kompis, hade fått ett par skidor, då var jag
runt 4-5 år gammal, så det var väldigt tidigt. Hon
började på skidträningar i Vansbro och då hängde
jag på. Mamma och pappa hade talat om för mig att
jag fick själv välja när jag ville åka och om jag hade
lust. Sedan började jag tävla för Vansbro AIK och
hade träningar på måndagar. Från början tyckte jag
att det bara var roligt att tävla men inte att träna.
Under Anna Haags läger år 2008 i Orsa grönklitt
tyckte jag också att det började bli roligt att träna,
och det var detta läger som var en av anledningarna
till varför jag valde att satsa på skidåkningen.

Hennes föräldrar har sagt många gånger att hon ska
Julia Svan är en unik skidtalang som har båda
gå sin egen väg och att hon får välja helt själv om
sina föräldrar med en bakgrund som elitåkare.
det är det här hon vill satsa på.
Sedan barnsben har Julia utvecklats till den
- När jag var yngre och var med på skidtävlingar gick
skidtalang som hon är idag. Under åren som
mamma och pappa upp till speakern och sa till dem
gått har hon ständigt blivit påmind om att väatt “ När Julia kommer i mål, säg då bara hennes
gen till toppen både kräver ett starkt självförnamn och inget annat”, dem menade att Julia skulle
troende men också en vilja av stål. Efter att ha
bli behandlad som en egen person, och att speakern
besegrat sjukdomen Twar, som hennes familj
inte skulle nämna vilka hennes föräldrar är, och att
var drabbad av, så tog hon sig tillbaka och fick
det inte skulle bli så mycket ståhej bara för att hon
Mickan Palmqvist
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Vilken merit är du mest stolt över och varför?
- Jag är nog mest stolt över att jag kom 3:a i tjejvaVad är dina personliga tips för att nå toppen?
san 2016, jag kände att det hade gått dåligt i några
- Mina personliga tips är att man ska ta hjälp av rätt
år med både sjukdomen twar men också armbågar
person/personer och man ska ha en tränare som
och benhinnor som har krånglat. Så när jag väl
man kan lita på. Jag tycker också att det är bra om
kom i mål och blev trea så kändes väldigt bra och
man har en mental coach. Julia berättar att genom
det kändes som om att jag äntligen hade tagit mig
att man har en mental coach så kan man vinna
tillbaka. Jag är också stolt över JVM - guld i stafetten
otroligt mycket på det oavsett sport. Julia berättar
2013 och att jag kom 6:a i junior VM 2013.
också om att man ska gå sin egen väg, inte göra det
någon säger åt en, utan man ska lyssna på sig själv
Julia hade det svårt att välja rätt gymnasium, efteroch sitt inre. Julia nämner också att hon har kämpat
som att hon både ville satsa på fotboll och skidor,
hårt i flera år med att träna bort sin prestationsångoch hon tyckte om båda sporterna.
est genom den mentala träningen. Och hon berättar
- Jag spelade mycket fotboll på sommaren och åkte
att den mentala träningen har hjälpt henne mycket
skidor på vintern när jag var yngre. Men när resulta-

i skidåkningen. Hon säger också att hon inte ville
kopiera utan hon ville gå sin egen väg, och att vi är
alla olika individer.
- man ska välja det som fungerar för en själv, det är
viktigt.
Hur mycket inspiration har du fått av din far? Har
han varit en avgörande faktor till att du åker och
tävlar i skidor i dagsläget?
- Jag flyttade hemifrån när jag var runt 15-16 år och
då ville jag inte riktigt lyssna på pappas tips och råd,
men jag var väl tonåring. Men vid 20 års ålder lade
jag upp en egen träningsplan och då var pappa med
och hjälpte till. Pappa har alltid varit noga med att
inte sätta någon press på mig, det har varit bra. Pappa har inte varit en avgörande faktor till att jag åker
skidor, däremot så har han alltis ställt upp för mig,
skjutsat och hjälpt mig på tävlingar under alla år jag
har åkt skidor. Likaså mamma som även hon var en
skidåkare på elitnivå, har hon hjälpt mig gällande
skador och sjukdomar eftersom hon hade liknande
problem själv när hon var aktiv.
Hur stor roll spelar självförtroendet in i din karriär?
- Mycket! Jag har alltid haft ett bra självförtroende. Men med det sagt så kanske jag inte alltid haft
en bra självkänsla, utan jag har värderat mig själv
utifrån mina resultat. Detta har jag fått jobba hårt
med, att skilja på idrottaren Julia och personen Julia.
Under 2016 startade Julius och Björn från programmet “Spring” en insamling genom Musikhjälpen, där
alla pengarna skulle gå till “Barn i krig har rätt att
gå i skola.” Julius och björn satte upp olika delmål
som de skulle göra om de kom upp i en viss summa i
sparbössan. När 30 000 kr målet var avklarat möttes
Julius och Björn i en skidtävling mot Julia Svan,
som slutade i att Julia vann. I slutet av insamlingen
anordnades det olika auktioner där folk kunde lägga
bud på saker och att pengarna vidare skulle gå till
insamlingsbössan. Bland dessa auktioner ställde Julia
Svan upp på genom att anordna en skidkurs med
hon själv.
Var det självklart för dig att ställa upp och hjälpa
Julius och Björn med insamlingen?
- Självklart. Jag följde deras insamling året innan
och sedan fick jag ju också chansen att tävla mot
dem. Jag tycker att det är kul att kunna hjälpa till,
anledningen till insamlingen var viktigt och något jag
ville bidra till.
2016 medverkade Julia Svan i programmet “Framtidens stjärnor”, där man får följa med henne och 4
andra unga elitidrottare under 4 års tid.
- Jag har inte haft en spikrak resa uppåt utan har
fått kämpa mot skador och sjukdomar. Det kändes
bra att få visa andra unga idrottare i Sverige att det
är vanligt att få motgångar under en elitsatsning, att
man inte ska ge upp utan fortsätta kämpa.
- Jag har varit frisk från Twar i 2 år nu. Twaren var
en riktig käpp i hjulet. Jag fick sjukdomen första
gången 2012, sedan fick jag några bakslag och fick
lov att börja om från början. Jag kunde knappt ta
mig upp ur sängen när det var som värst. Och det
jobbigaste var den första tiden då vi inte visste vad
det var för fel, innan en läkare kunde hitta felet. Jag
kände att jag hamnade efter alla andra, och att jag
hade mycket att ta igen. Men jag kämpade vidare
och tog mig till Tour de Ski ett par år senare.

Vad har du för skador i dagsläget? Hur har det påverkat din träning?
- Jag har ont på lite olika ställen i kroppen. Det är
mina benhinnor och armbågar som krånglar mest,
men jag har också haft problem med ett knä och en
höft. När mina träningskompisar körde ett 3-4 timmars löppass så fick jag köra stakning istället. Men
för mycket stakning gjorde att jag fick ont i armbågarna, då fick jag byta ut stakning mot simning och
spinning. Det är svårt att träna så många timmar
som man behöver utan att bli skadad helt enkelt.
Varför har du valt att lägga skidorna på hyllan och
avsluta din skidkarriär?
- Det är bland annat skadorna och sjukdomen som
har gjort att jag tagit beslutet att lägga skidorna på
hyllan, jag kände mig liksom klar med skidåkningen.
Jag älskar att åka skidor men min kropp har sagt
ifrån länge att jag borde sluta. Egentligen kanske jag
borde lagt av för något år sedan men jag har haft
en sådan enorm vilja att nå mina mål och istället så
fortsatte jag att träna hårt. Men nu har jag kommit
till insikt att jag gör rätt i att avsluta min skidkarriär.
Jag hade gett allt, trots skador och sjukdomar så har
jag ändå lyckats åstadkomma så mycket. Jag har fått
vara med om en hel del, tagit ett JVM-guld i stafett
och fått åka Tour de Ski, det är minnen jag alltid
kommer att bära med mig. Jag är väldigt nöjd med
min skidkarriär och känner att jag verkligen gav det
en chans att nå toppen, så jag ångrar mig inte en sekund att jag lade av. Nu känner jag mig dock otroligt
taggad på att plugga 100% och satsa på en karriär
inom ekonomi och företagande.
Är det bara tävlingsmässigt som du har avslutat karriären, eller åker du inte heller på fritiden?
- Jag har inte åkt längdskidor sedan jag lade skidorna
på hyllan. Men jag kommer nog att göra det nästa
vinter. Under min första sommar som icke-elitidrottare så tänker jag springa, cykla, simma och gymma
lite.
Vad satsar du på nu? Vad ska du jobba med/plugga?
Och vem är det som har fått dig inspirerad till att
fokusera med pluggningen?
- Jag studerar på Ekonomprogrammet i Borlänge just
nu och har gjort det i två terminer. Men jag kommer
troligtvis att flytta mina studier till en annan stad i
höst.
Det är min mamma som har inspirerat mig till att
studera. Hon sitter för tillfället i en bankstyrelse och
jag ser framför mig att det skulle kunna vara ett jobb
för mig i framtiden.
Efter att ha fått svar på mina frågor av Julia så tackade jag julia för att hon ville ställa upp och att hon tog
sig tid att svara på mina frågor i intervjun. Det är kul
att höra hur engagerad hon var i den sport hon höll
på med, och det tycker jag är väldigt intressant att
höra.
Efter intervjun med Julia Svan så kan man konstatera att hennes skidåkare karriär inte direkt har varit
någon dans på rosor, utan det har hamnat ett antal
käppar i hjulet med både olika skador och sjukdomen
Twar. Men hon talar om för sig själv att aldrig ge upp,
kämpa vidare och fortsätta vara envis fast att hon
slutat med sin karriär. Och att hon följer sitt eget
motto att “gå sin egen väg”.
Av: Emma Bergström, Vansbro Utbildningscenter

Nu har du möjligheten

att synas och nå ut till ännu flera hushåll!
HELA GAGNEFS KOMMUN
(inkluderar även Mockfjärd,
Dala-Floda och Björbo)
samt Djura, Hedby, Rälta, Rältlindor,
Ålkilen, Gimsbärke, Duvnäs

HELA VANSBRO KOMMUN
Nås, Dala-järna, Vansbro,
Äppelbo
samt Björbo, Fredriksberg
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med din annons till en större läsarkrets. Med annonsering i både
och Vansbrobladet når du ut till ca. 10.000 hushåll.
Vansbrobladet/JärnaNytt och Gagnefsbladet når du ut till ca. 10.000 hushåll.
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