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ÅRG. 64 NR. 31 V. 31							

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Grillkol/bricketter
Fixa
2,5 kg

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

PRISBOMB!

Kaffe
Löfbergs
450-500g

2 för

25kr
/st

59kr
Tortillabröd

Blomkål
Klass 1
Sverige

5:-

/st

Banderos, 8-pack

Svenska tomater
Klass 1 Sverige

15kr
/kg

19,95
/kg

Familjefavoriter
Arla

350-500g
Gäller edamer/port salut

39,95
/kg

ONSDAG 2 AUGUSTI 2017

PARTI!
T
G
I
L
L
ILLFÄ

Rädisor
Klass 1

Nederländerna

5kr
/knippe

EKO champinjoner
Land se förp.

Vattenmelon
Klass 1

Klass 1

15kr
/st

5kr
/kg

T

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

Sön 6/8 16.00
		

Välkommen!

Gudstjänst. Per-Olof och
Karin Larsson.

Sönd 6/8 14.30 Sångstund på Bäckaskog.
		
18.00 Församlingsmöte.

Medborgarhuset Boka biljett på: bjornbio.se
Program 6+9 aug
Annabelle 2:
Creation Skräck
SverigePremiär!

Varmt välkommen till Myrbackakyrkan!

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Taborförsamlingen

Kapellgatan 5 Vansbro
11.00 Gudstjänst Ove Aronsson.
13.30 Sång Solgärdet.
Ti 8/8
18.00 Bön
Välkomna!
Sö 6/8

VANSBRO BIO

Västerdalarnas Friförsamling

Frälsningsarmén

On 9 aug 19.30

KÄMPUDDEN

to 3/8 16.00-21.00 Öppen gård med Afternoon 		
tea, servering av nybakade scones
		
med tillbehör
fr 4/8 10.00-11.30 Sommarkul för alla barn i 		
vuxens sällskap, gemenskap lek och fika
lö 5/8 18.30 Trivselkväll med sill och tyta.
Sång Ove Aronsson,
apell Göran Andreasson.
sö 6/8 10.00 Gudstjänst, predikan
Göran Andreasson, sång av
Källartorpskyrkans sångare.
må 7/8 19.00 Idrottskväll med volleybollturnering. Finalspel.
fr 11/8 19.00 Musikcafé med
Per Olsson m band

VARMT VÄLKOMNA!
i samarbete med

OBS! Nya e-postadresser till Vansbrobladet
För annonser:
annons@vansbrobladet.se

Vi moderniserar vårat internet.
Den största förändringen är att vi
För fakturor:
behöver byta alla våra e-postadresser. faktura@vansbrobladet.se
Nu behöver ni, våra kära kunder
uppmärksamma detta och lägg in de
nya adresserna, som redan nu är i
full funktion.
MVH Nils o Fredrik

Fredrik:
fredrik.gudmunds@vansbrobladet.se
Nils:
nils.gudmunds@vansbrobladet.se

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.

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

Samtalscirkel för anhöriga till
personer med demenshandikapp
Ledare:
Kerstin Andersson, Kerstin Dahlström
Tema:
•Det friska och sjuka åldrandet i hjärnan.
•Bemötande och kommunikation.
•Råd och stöd.
Sv:s lokal, Järnvägsg. 54, Vansbro

Semesterstängt
vecka 32-33 (7-19 aug. 2017)
Välkommen åter månd. 21/8

Dala-Järna, tfn 0281-21188

ALLTID BRA PRIS

P11 420:- PA11 440: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

Vansbro Demensförening

Anmälan senast 16 aug. Tel 0281 71555
Har du svårt att komma ifrån,
Kontakta anhörigstöd tel. 75148 Välkomna!

Fyllning
PC5 295:PC10 395:-

Öppet Vardagar 7.30-17.00 Lördagar 10-13

Sci-Fi med C Delevingne
15 år Sö 6 aug 19.30
11 år

Lars Wanfors lars@wanfors.se
Ändring
31 juli 2017 13:37
Vansbrobladet AB vansbrobladet@telia.com

Hej!
Sent påkommen ändring om det går.
Lägg till lite nedtill så den extra texten får plats.
Med vänlig hälsning, Lars

Tisdag 22 augusti kl. 18.00

Övrigt:
info@vansbrobladet.se

Vansbrobladet/Järna-Nytt
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.

Från:
Ämne:
Datum:
Till:

valerian and the
City of a Thousand
Planets Action, Äventyr,

Jag mekar, så slipper ni!

Lappheden 6 Äppelbo
Öppet från 8 augusti

För tidbokning vänligen ring

0730 64 63 01 Linus

Provkör NYA Ford

Mondeo

Dala-Järna 0281-211 20

Skjutbanan i Rutån
Dala-Järna Östra Jaktvårdsförening
anordnar bössvädring på skjutbanan i
Rutån den 12 augusti klockan 09:00.
Föreningen bjuder på kaffe och korv.
Därefter är skjutbanan öppen för träning:
tisdag 15/8, tisdag 22/8, lördag 26/8,
tisdag 29/8, tisdag 5/9, tisdag 12/9
samt tisdag 19/9.

Varmt välkomna!!
Styrelsen

Bettys
Skafferi

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

Matjord

Sållad matjord säljes.

SOMMARREA
Hos Bettys Skafferi i Nås

25% på all inredning

Torsd-fredag kl.12-18, Lördag kl.11-14

0281-20220

t.ex bilar och entreprenadmaskiner

Ring
070-330 35 28

p
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s
g
a
d
r
ö
L
T.o.m augusti
Träolja 45% 3L Traditionell
färglös o
RÖDFÄRG
gyllenbrun
10L
med linolja

189:-

Öppet Vardagar 7.30-17.00

189:-

Motorsåg

Husqvarna från 1990:-

Allt KRÄFTFISKE förbjudet 2017
OBS!

Ingen matning av kräftor med egen betesfisk.
Järna Fiskevårdsområdesförening

Lindesnäs
HERRGÅRD

Skylift uthyres

Glass

Roland 070-5299006

till de
flesta fordon

AC-anläggningar

Eventuellt provfiske får endast utföras av personer
utsedda av Järna Fiskev.förenings styrelse.

Transport ordnas.

Däck

Service och reparationer av

Välkomna!
Medborgarhuset 2, Nås Susanne H 070-306 70 24

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

Luftvärmepumpar

Tisdagar kl: 18.00 och lördagar kl: 09.00

FÄRSKKAPAD VED

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

Service och installation av

Arbetshöjd 11 meter, besiktad
MMA i Västerdalarna AB
Micke 076-016 70 54

Mat—Kaffe—Loppis

ÖPPET Varje dag!
kl.12-24

DENNA VECKA!

Loppis, torsdag kl.15-20
Torsdag kl.18-20
Ta med eget bord eller hyr av oss
h dras
Allt som rullar oc
Vid regn är loppisen på logen

Tfn. 0281-310 40 - lindesnasherrgard.se

Dressin längs vattnet

Vansbroäventyr AB

Prisexempel dressin:
2 vuxna & 2 barn 495:Tel: 070-176 83 83
Hemsida: vansbroaventyr.se
Facebook: Vansbroäventyr AB

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Dressin • Flotte • Skytte mm

Dala-Järna 0281-211 20

I bladet V.31
Järna fotoklubb

Fikaträff Ryggåsstugan Snöån
6 aug. kl.18,30 Betala gör du
själv. Föranmälan till Bosse
senast 3 aug. tel. 20592.

Varför inte ringa Sveriges
största mäklare?

___________________________________________________

• klockor
• smycken

• medaljer
• tandguld

Säljes: MC Honda 250 Offroad
1981 2205mil Pris 12000:-

• bestick • mynt
• pokaler • utgångna sedlar

Kostnadsfri värdering
Kontant betalning eller insatt på konto

I bladet v.32
Vi utbildar inom:
• Arbete på väg • Fallskydd
• Terränghjuling • Grävmaskin
•Fotouflykt
Hjullastare till • Truck
• Liftutbildning
Nisse
Fagerbergs• Travers
•
Fordonsmonterad
kran
stuga fre. 11 aug. kl.18
• Teleskoplastare
Medtag
”duppa”.
• ESA-14/ESA-röj/EBR
Info.
Bosse tel. 20592
• Motorsåg/röjsåg

VECKANS RADANNONSER

VI KÖPER
GULD OCH SILVER

Vansbro | Vansbro
Moravägen 24
Utgångspris 325 000 kr
Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 140 kvm + 70 kvm Tomt 1 245 kvm
Visas Sön 6/8
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Vansbro | Nås
Fritidshus vid sjön Nåsen

besöker nu
nu följande
följande orter
ViVibesöker
orter
Utgångspris 350 000 kr
Tomt 1 683 kvm
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

LEKSAND, måndag 10 juli

DALA-JÄRNA,
måndag
7 augusti
kl 11-14 Hotell
Leksand
Leksandsvägen
7
kl 13-17 Dala-Järna Hotell (annexet)
Stationsgatan
1 juli
DALA-JÄRNA,
tisdag 11

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
för bara

kl 13-18 Dala-Järna Hotell (annexet)

20kr/raden!

Stationsvägen
MALUNG,
tisdag 81 augusti
kl 13-17
Sankt
Olof
MALUNG,
onsdag
12Hotell
juli
kl 13-18
Sankt Olof11
Hotell
Moravägen

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

Moravägen 11

Tvätthink

NU!
99:-

Ord.pris 300:-

Vansbro | Vansbro
Saltviksvägen 22

Vansbro | Dala-Järna
Nordanåker 63

Utgångspris 695 000 kr
Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 82 kvm + 44 kvm Tomt 1 400 kvm
Visas Sön 6/8 11.00-11.30
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Utgångspris 400 000 kr
Rum 3 rum, varav 2 sovrum
Boarea 90 kvm + 5 kvm Tomt 24 487 kvm
Visas Sön 6/8 14.00-14.30
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Bygg, Plåt, Tak mm.
Gratis offerter

076-277 41 15, teroj.se

en del av SvenSka Guldkedjan aB

För mer information ring 070-733 48 80

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

TE RÖJ & PLÅT AB

Säljes: 9st beg. treglasfönster
bredd 100cm, höjd 130cm 4st
öppningsbara, 4st ej öppn.bara
+ ett med badrumsruta. 1500:för alla. Gammal utdragbar
barnsäng 600:-

Ring. 070 393 60 70

Järna fotoklubb

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

Tfn. 070 393 60 70

er
mmande kalib

tch”föreko
a
m
t
k
a
J
”
a
Norm

Gyttorp och R
o
hagelammun

Norma och Lapua
jakt kulammunition

Skeet och trap
Vansbro | Vansbro
Stuga vid Valssjöbergstjärnen
Utgångspris 395 000 kr
Rum 2 rum, varav 1 sovrum
Boarea 42 kvm Tomt 1 564 kvm
Visas Sön 6/8 12.30-13.00
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

ammunition

Lerduvor
OBS! Medtag licens vid ammunitionsköp!

CYKEL & SPORT Vansbro

ttweil

ition

Silva handkikare
10X25 förstoring

-Vapenremmar -Läskstångssatser
-Vapenvårdsmedel -Jaktknivar
-Sågar-yxor -Slaktset -Buköppnare

Äppelbovägen 2 Tfn 0281 10167
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För i
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
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S
LM ♪ Allt inom bilvård
A
NEM OND♪ Stenskottslagning
R
TO REK ♪ Matt o Möbeltvätt
BIL

Vi är ombud för:

Äppelbo

Tel. 070-6560396

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

ing –

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!
2 aug., 9 aug, 18 aug
1 sept.
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 –

46385

Tfn. 0709-1

Äppelbo

Info om sortiment, kurser för enskilda
och grupper, samt öppettider
Ring 070-2855672

Den

Här
Höööga

Annonsen

Kostar
1145kr

exkl.moms

Natt vid
Nåsen

Vallvisor Lockrop Kulning Kohorn
Näverlur och Spilopipa
Torsdagen den 3 augusti 22.00
Upplev fäbodarnas musik!
Kaffe med dopp
Hamburgare och kolbullar
Serveringen öppen från 21.15
Följ skyltningen från Nås Kyrka!
Medverkande:
Anna Aronsson (horn)
Karin Blom (kulning)
Agneta Stolpe (kulning, sång)
Magnus Samuelsson (näverlur)
Joel Bremer (fiol)

Frivilligt inträde
Kollekt på 50 kronor rekommenderas
Arrangör:
Nås Hembygdsförening
Föreningen Tobaksspinnarstämman

FÖRENINGEN NÅSJÄGARNA

Håller Årsmöte den 9 augusti kl.18.00
I Bygdegården. Ärenden enligt stadgarna

0281 719 88

3-8 augusti
Välkommen åter den 9 aug

eller maila till:

vansbrobladet@telia.com

Kungörelse
Här är det enkelt att leva!

Syftet är att förbättra framkomligheten och öka
trafiksäkerheten. Ibland står bilar parkerade på ett
sätt som gör att exempelvis räddningstjänst eller
ambulans
har svårt
att ta sig framerbjuda
i samband med
Kan
din
förening
utryckningar. Ett av parkeringsvakternas viktigaste
verksamhet
uppdrag blir därför att för
informera
om
Akteloallmänheten
AB ansöker
varför
det
är
viktigt
att
följa
parkeringsreglerna.
fritidschecken?

Om du tycker att du fått en felaktig felparkerings
avgifttillsammans
så kan du ansöka om rättelse,
antingen genom
Bo
i Vansbro
att besöka polisen som finns på plats i Medborgar
flytta
till
vår vackra
kommun,
och
huset
ivill
Vansbro
måndagar
klockan
omMånga
bygglov
förpå
uppsättning
av9.00–15.00
telemaster
i samb
bostadsköerna
långa.
Föratt
attskicka
underlätta
(ta med boten),äreller
genom
ett brevpå
där
med utbyggnad av mobiltelefonsystem
(3G).
bostadsmarknaden
finns
projektet Öppna
du talar om att du anser
attnu
parkeringsavgiften
är ditt
För
året delar
ut en
fritidsOmandra
du felparkerar
dittkommunen
fordon i centrala
Vansbro
hem.
Detför
går att
ut påklara
attpåprivatpersoner
som vill
Masterna
är
dimensionerade
sametablering
med
flera
felaktig.
Adressen
står
parkeringsboten.
check
500
0-18
efter 1 àjuli
fårkr
dutill
en alla
lappbarn/unga
på rutan sommellan
talar om
att år hyra ut hela eller delar av sin bostad enkelt ska
teleoperatörer.
och
som ärstår
bosatta
i Vansbro
ditt fordon
felparkerat,
samtkommun.
hur mycketFritidsdu
Betala felparkeringsavgiften
om du anser att
matchas
med sökanden viaäven
hemsidan:
checkarna
skickas
ut
den
14
augusti
ochpåska
måste betala i felparkeringsavgift, beroende
hurvara vansbro.botillsammans.nu
den är felaktig. Du får tillbaka dina pengar om din
Med
hänsyn
till att kretsen
”berörda”
svår att exakt
definiera sker
inlösta
förening
senastär:
31 oktober.
Föreningar
allvarligi din
felparkering
överklagan
godkänns.ärBestämmelserna
om felpar
Om
du
har
ett
boende
att
hyra
ut,
eller
om
du är
som i år vill delta och vara
en
av
de
föreningar
keringsavgifter finns
lag (1976:206)
om felparke
underrättelse
(enl. bestämmelserna
i 8i kap.
22
§ Planoch
bygglagen
Den
felparkeringen,
bostadssökande;
lägg
in
din
kostnadsfria
annons
där• 400
mankronor:
kan lösa
inlindrigaste
sin fritidscheck
är välkomringsavgift.
exempelvis
länge
på en
tidsbegränsad
genom
annonsering.
på sajten redan i dag!
na att
anmäla parkerat
detta tillförMia
Johansson
via mail:
parkeringsplats.
Vid frågor om parkeringsövervakningen i Vansbro
mia.johansson@vansbro.se eller via brev till Mia Vid
frågor, kontakta Elin Israelsson,
kommun,på
kontakta
samhällsbyggnadschef
Masterna
skall27,placeras
följande
platser:
Johansson, Vansbro kommun,
Järnvägsgatan
telefon: 0281-752
72,
•
600
kronor:
När
parkeringsförbud
råder,
eller
Thomas
Carlsson
på
telefon 0281750 00, eller
780 50 Vansbro (ej telefon
på
grund
av
semeselin.israelsson@vansbro.se
42:3, caen370 m e-post:
öster
sjön Rälgen
fordonet
står med Skålö
något hjul
epostom
thomas.carlsson@vansbro.se
ter).om
Ange
föreningens
namn
samtutanför
kontaktperparkeringsplats.
Sälen 1:1, mellan Opsaheden och Torrtjärn
son markerad
och telefonnummer.

Underrättelse/Bygglovsansökan

Järna-Storbyn 48:1, ca 1 km väster om Vansbro
vansbrokommun • vansbro.se
facebook.com/vansbrokommun •
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
Hemköp9:25, ca 1 km ostsydost om Lindesnäs
Dala-Järna vidLindesnäs
Vansbro vid ICA
7.30
kl.17-1
4/8
Fredag
Äppelbo
vid
Tempo
Håvberget 3:20, norr om Sormaberget Onsdag 2/8 kl.17-17.30
Tisdag 8/8 kl.17-17.30
Onsdag 2/8 kl.16-16.30
g 7/8 kl.10-12
Morn 47:1,
ca 500 m öster om rv 64 i Månda
Eldforsen
Onsdag 9/8 kl.16-16.30
Onsdag 9/8 kl.17-17.30
Mellanvakern 1:3, ca 250 m från Östra Vakerns nordvästra strand
Björbo
vid
Nås vid Tempo
Orsala 9:2,
ca 600
m Tempo
väster om Närsjö
Torsdag
3/8
kl.16-16.30
Fredag 4/8 kl.16-16.30
NU!
Rågsveden
24:34,
ca
350
m
in
på
väg
mot
Finnlokåsen
Söndag
6/8
kl.14-14.30
OBS!
Tiden
on
Tisdag 8/8 kl. 16-16.30
Även hall
Torsdag
10/8cakl.16-16.30
Myrbacka
14:25,
250 m från Gänsens nordöstra
strand
Ring för beställning.
15-liters lådor för försäljning
Peter 076-212 15
88
Handlingarna
finns tillgängliga mellan

02-05-16 t.o.m. 02-06-05 i:
Välkomna
till entel.
familjedag
Foajén på Medborgarhuset,
Vansbro,
0281-750 med
00 samt Bibliote
Tjärdoft
på
Finnmarken
Nås, Dala-Järna och Äppelbo
lördag 26 augusti kl.12-16 i Digerliden

Semesterstängt

för mer info
Tfn 0281 21005

• 800 kronor: Används vid de allvarligaste felpar
keringarna, där det är förbjudet att både stanna
och parkera. Exempelvis vid parkering på platser
avsedda för personer med rörelsehinder, för
nära ett övergångsställe eller vägkorsning, på en
gångbana.

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

Bengt Enström berättar om livet på
fäbodarna

Ring

Kommunstyrelsen har beslutat om parkeringsövervakning i Vansbro tätort från 1 juli 2017, personal
från Securitas ska fungera som kommunens parkeringsvakter.

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

programmet
i
UpplysningarSE
lämnas
av:
kommande annonsering
Anna Söderhäll,
tel.på:
0281-752 05, Göran Borgstrand, tel. 023-136 5
samt
www.bortamedvinden.net
Den som har erinringar
mot
Ett arrangemang
av ansökan ska framföra dessa skriftlig
Föreningen Borta Med
Vinden
Miljö- och byggnadsnämnden,
Medborgarhuset,
780 50 Vansbro
senast den 5 juni år 2002.

Sportsidan
0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

Restauranger
i Vansbro kommun

DJIK

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

Dala-Järna IK Fotboll
0281-103 33

LOPPIS hos

Yvonne o Bengt-Arne
Dalasågen 126

Fredag, 4/8, Kl 19:00
Div 6 Herr DJIK - Färnäs SK
Lördag, 5/8, Kl 15:00 Div 4 Herr
DJIK - Skogsbo/Avesta IF

Torsdag-Söndag
kl.11-16

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00

Dagens lunch 11-14
Meny finns på Facebook
”Restaurangside”
Tfn. 0281 10035

SEMESTER
till o med 6/8
Mån:Potatisbullar m bacon,
lingonsylt.
Kycklingpasta.
Tis: Falukorv, stuvade
makaroner
Torsk m lök, grädde, potatis.

0281-10353,
0703 21 08 11

Ons: Rostbiff, potatissallad.
Köttgryta, ris/potatis.

Måndag, 7/6 kl 19:00 Div 4 Dam
DJIK - Torsångs IF U

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

Vill du tillsammans med oss skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling och samtidigt leda och utveckla
våra upphandlingsprocesser?
Vi kan erbjuda dig ett intressant jobb i en spännande bransch
med stor samhällsnytta.
Läs mer om tjänsten på dalavattenavfall.se.
Ansök senast 2017-08-20.

GRILLKÖK & PIZZERIA

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

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

Lunchbuffé varje dag!
mån-fre kl 11-15
lör-sön kl 12-15

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

Upphandlingsansvarig

BROGRILLEN

Tel 0281-20698

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

020–200 210 | dalavattenavfall.se

0281-240 80
snoaresort.se

12 juni-6 augusti

Lunchbuffé dagligen
Kl. 12-15

Meny mm finns på hemsida

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 3 augusti

kl 14.00 Legoland Andakt, Torbjörn Axelson
kl 19.30 Äppelbo kyrka Musik i sommarkväll,
Christina Johansson med vänner.

Söndag 6 augusti
Dala Vatten och Avfall AB är ett regionalt VA- och avfallsbolag 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.

0281-109 55

Tor: Raggmunk, stekt fläsk &
lingonsylt.
Grekisk moussaka
med tzatziki
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el
pommes.
Dillstekt lax m. potatismos.
Mån: Isterband, persiljestuvad
potatis, rödbetor..
Fiskgratäng.
Tis: Stekt fläsk med löksås, pot.
Baconlindad kycklingfilé med
dragonsås.
Ons: Nötstek, gräddsås, gelé.
Kokt fisk i äggpersiljesås.

Kl 14.00 Fäbodgudstjänst vid Brudskogen,
Äppelbo, Sune Ek
Samarbete med Hembygdsföreningen

Arne Johansson, Nordanåker

ett sk. industrispionage.
Arvid tillverkade även träskidor, kanske
var han den första i Sverige som gjorde
limmade skidor.
Skidorna kallades Hulåskidan.
Om någon har mer information om den
här fabriken får ni gärna höra av er till
mig. Skulle vara intressant att få veta mer.

I förra veckan gjordes ett mycket intressant besök hos Arne Johansson i Nordanåker. Arne har levt ett långt och intressant
liv, framförallt som naturfotograf under en
massa år. Bland mycket annat tillbringade
han en hel del tid tillsammans med Jan
Lindblad då flera filmer gjordes. Han berättar också att flera besök gjordes uppe
i Håvberget där Jan och hans fru bodde
tillsammans med två tigrar. En av dem var
väldigt lekfull vilket resulterade i några
rejäla bett i smalbenet, det innebar också
ett antal läkarbesök.
Arne prisbelönades för en av de bästa filmerna i Scandinavien under den här tiden.
2007 fick han även Vansbro kommuns
kulturpris. Troligen skulle man nog kunna
skriva en hel bok om Arne, men vi kanske
kan återkomma med fler berättelser om
hans fotograf-liv.

Från Arnes unga liv berättade han något
mycket intressant, han arbetade, troligen
i slutet av 50-talet, hos Arvid Hedlunds
fabrik i Skålbyn.
Arvid var en uppfinnare och tusenkonstnär
som bland annat tillverkade en helt unik
maskin som svarvade fåglar i trä.
Där arbetade Arne med att finputsa dessa
fåglar sedan skulle de förstås målas, antingen i naturliga färger eller ibland med
konstnärliga färger. Därefter satte en nål i
varje som sedan såldes ut över Sverige.
Maskinen som Arvid byggt rönte så stort
intresse så en natt gjordes inbrott i fabriken, men inget stals utan det var säkert

Arne hade ett annat stort intresse, det var
orientering, han har deltagit ett stort antal
gånger i femdagars.
Det var under en träningstur som följande
berättelse inträffade.
Arne brukade springa hemifrån Nordanåker till raksträckan som går till Skramsen,
det var under en sådan tur som Arne tyckte att han hörde ett konstigt och onaturligt
ljud under löpturen, det kom med några
minuters mellanrum, österut. När han
kommit en bit märkte han att ljudet kom
bakifrån så han vände och blev naturligtvis nyfiken så han försökte lokalisera var
ljudet kom ifrån. Han sökte sig in i skogen
där det var väldigt snårigt och blöta myror,
ljudet hördes ju inte hela tiden så det var
svårt att lokalisera varifrån det kom. Efter
en hel del letande kom han fram till en
stor och djup grop. Den var säkert minst
två meter djup med tvära kanter. Där på
botten möttes han av två uppspärrade,
stora ögon. Det var en räv som satt där
och inte hade en chans att ta sig upp. Den
hade antagligen ropat på hjälp. Arne funderade både länge och väl hur han skulle
kunna hjälpa den stackars räven. Ner i
gropen tordes han inte gå. Han började
leta i skogen efter något lämpligt verktyg,
men hittade inget. Arne tog då av sig sin
vindskyddsjacka, knöt fast ena armen i sin
egen arm, lade sig på magen vid gropen
och släppte ner den andra armen. Till sist
bet räven sig fast i armen och Arne kände
att den hade ett fast grepp med munnen.
Sakta drog han upp jackan, orolig att den
skulle släppa taget. Till sist kom den med
ända upp, då släppte den taget och sprang
iväg. Efter ett tiotal meter stannade den
och vände sig om och tittade på Arne. Han
skulle säkert säga tack, tror Arne. Att det
var ett konstigt ljud berodde på att räven
satt så ljupt ner i hålet.
Text o Bild NG

till Er alla som hedrat minnet av
vår älskade Mamma

Vår käre

Tage Larsson
* 1 november 1935

Har efter en tids sjukdom
lämnat oss i stor sorg och
saknad.
Äppelbo den 24 juli 2017

Ingrid

Elisabeth och Leif
Mikael och Heidi
Moa och Max

Maria och Fredrik
Josef och Julia

Barbro och Torkel
Linn och Nils
Emil
Klara och Maja

Axel och Lovisa

Anne-Lies och Arnout
Max och Sara

Övrig släkt och vänner
Aldrig en suck, aldrig
en klagan.
Alltid förnöjd på jorden
Du gått
Tåligt du bar dina
Sjukdomsdagar.
Så nöjd som Du levat,
Så nöjd gick Du bort.
Begravningen äger rum
den 3 augusti kl.13.00
i Äppelbo kyrka
där akten avslutas.
Istället för blommor
så tänk gärna på
någon fond.

Bernt Enström
* 15 september 1953
har idag stilla
insomnat i sitt hem
Nås
den 30 juli 2017
Gun och Hasse
Ola, Ida, Johan
Övrig släkt och vänner

Din verksamma
dag har nått sitt slut
Aftonen kom,
Du kämpat ut
I frid Du stilla
har somnat
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Nås kyrka
fredagen den 11 augusti
kl. 13.00. Alla som önskar
närvara hälsas välkomna.
Akten avslutas i kyrkan.
Tänk gärna på
Barndiabetesfonden
tel. 013-10 56 90.

Margit Skoglund
vid hennes bortgång.
Tack för Er närvaro,
vackra blommor,
gåvor till olika minnesfonder
samt för sång och musik.
Ett hjärtligt tack till hemtjänsten
i Järna och avd.2 på Bäckaskog,
för god omsorg.
Lola, Lillemor, Lena
med familjer

Trollbröllopet välkomnar till

Trollens dag

Lördagen den 12 augusti kl 14.00–17.00
vid skidstugan i Äppelbo (skyltat från Äppelbo kyrka)

• Fika och secondhand vid
Äppelbo Gemenskap
• Häxorna finns på plats vid sagostigen
• Lek i skogen på vår fina lekplats
• Träffa Friluftsfrämjandet och lek på deras
aktivitetsbana
• Försäljning av korv och bröd vid
lekplatsen
• Lämna önskelista till tomtemor inför den
kommande julen
• Prova-på-ridning med Äppelbo Hästskoj
• Äppelbo Värdshus erbjuder Trollmeny

Kl. 14.15

Mäster Grås trollskola

Här lär du dig allt om skogens alla väsen.

• Avsluta dagen med Trollbröllopet och förvandlas till troll, älva eller tomte i barnens
egen trollgrotta vid Lämåsen.

11–12–13

augusti kl 19.30

ETT BYGDESPEL
FÖR ALLA ÅLDRAR

– mystik, dramatik och romantik!
Mer information finns på trollbrollopet.se

