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Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik

Toalettpapper
Lambi

Mån-Lör 8-21, Sön 9-21

Välkomna till

12-pack

ONSDAG 16 AUGUSTI 2017

bonuskundsträff

Avokado
Peru
Klass 1

torsdagen den 17/8
mellan kl. 13-19

30kr
/st

10kr
/st

PRISBOMB!
Coca-Cola
6-pack

Flera olika sorter
6x33cl
25kr
/st

Glass
Dazzley
900ml

+pant

15kr
/st

Pasta

5:-

/st

Barilla, Gäller flera olika sorter, 500g, Max 5 köp/hushåll

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

FRYSBOXAR FÖR ALLA

Butiken fylls med höstnytt!!!

STRETCHJEANS

Soyaconcept, Parami, Tasty, Imitz

REAN fortsätter, 50% rabatt

BEHOV OCH UTRYMMEN
98 liter 2 990:EC1005AOW
Ord pris 3 490:EC2831AOW 260 liter 3 990:Ord pris 4 990:-

5-års Garanti

Taborförsamlingen

Frälsningsarmén

Ons 16/8 17.00
		
Sön 20/8 16.00
		

VANSBRO BIO

Mätt och förlåten. Grillkväll 		
Kapellgatan 5 Vansbro
utanför Frälsningsarmén.
Lö 19/8 18.00 Surströmmingskväll i Rutån.
Gudstjänst. Ludwig Fontanac
		
Anmälan senast 17/8 till John
och Hanna Smedjegård.

Medborgarhuset
Boka biljett på:
bjornbio.se

Program 16–20 aug
Superswede: En
film om Ronnie
Peterson Dokumentär
SvERigEPREmiäR!

		
10419, Örjan Wallin medver		kar.
&
Välkommen! Studieverksamhet
kulturarrangemang sker i samarbete med
Sö 20/8 11.00 Gudstjänst Bosse Henriks-		
		
son, Örjan Wallin.
Ti 22/8 18.00 Bön.
Lö 26/8 10.00 Församlingsdag på Kämpudden On 23/8 18.00 Styrelse och planering hos
				
Anmälan till 13331 eller
		Birgitta.
				
0703506013. Senast onsd. 23/8.
Välkomna!

To 17 aug 19.30

Källartorpskyrkan

Alla Varmt
Välkomna!

Skylift uthyres

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

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Glass

Mat—Kaffe—Loppis

Lindesnäs
HERRGÅRD

Vår älskade

Ruth Sonesson
Vår kära Mamma och Mormor

Vårt varma

Tack
till alla er som på olika sätt
hedrat minnet av
vår kära

Tage Larsson
särskilt tack till mellangården Bergheden, för god och
kärleksfull vård.

Margrethe
Gezelius
* 23 oktober 1921
har stilla somnat in
Vansbro den 7 augusti 2017

* 4 januari 1937
har gått hem till sin Herre
Dala-Järna den 9 augusti 2017
Per och Susanne
Pierre, Joel
Maria och Göran

Ingrid
Elisabeth och Leif
med familj

Du var så god, Du var så glad
Du lämnar bara vackra minnen
Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt
vad Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid tänkt

Barbro och Torkel
med familj

Begravningen äger rum
i stillhet.

Herren är min herde,
mig skall intet fattas,
han låter mig vila
på gröna ängar,
han för mig till vatten
där jag finner ro
Psalt. 23:1-2

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Källartorpskyrkan
fredagen den 25 augusti
i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Hemmet Ruth
i Benin, Bg 5097-7834,
tel. 070-485 22 99.

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

On 16 aug 19.30 Sö 20
aug 19.00 Action 11 år

The Emoji movie
- Sv tal, otextad:

Animerad familjekomedi
Sö 20 aug 16.30
7 år

The Hitmans Bodyguard Actionkom.
SvERigEPREmiäR!

7 år Fre 18 aug 19.30

15 år

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

076-277 41 15, teroj.se
Rösta på Centerpartiet
i kyrkovalet
den 17 september

ÖPPET september ut!

Öppet: Fredagar 18-24
Lördagar 12-24
Söndagar 12-20

Tfn. 0281-310 40 - lindesnasherrgard.se

ÖPPET

Syskonbarn med familjer
Övrig släkt och vänner

Greta, Lotta, Gun
med familjer
Övrig släkt och vänner

The Dark Tower
SvERigEPREmiäR!

som vanligt!
Stängt fredag 1 september
p.g.a inventering

Kyrkans verksamhet för barn
och ungdomar är viktig för mig.
Jag vill också ha en fortsatt
utveckling av musiklivet i kyrkan.
Eva Säther Elofson

NORET-bor!

Söndagen den 20/8,
kl.18.00, har vi en
Öppet Vardagar 7.30-17.00

Loppis

Lördag 19 augusti kl. 10.00 - 17.00
ORIENTERINGSSTUGAN DALASÅGEN
Flera säljare. Kaffe

VÄLKOMNA!

fixardag runt bystugan.

Så ta på dina arbetshandskar, ta med valfritt trädgårdsredskap
och kom och hjälp till
inför:

Norets dag
den 26/8!!

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Medicinsk fotvård
Monika Munters

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

Lappheden 6 Äppelbo
0730 64 63 01 Linus

FÄRSKKAPAD VED

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

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

Matjord

Sållad matjord säljes.

Transport ordnas.
Roland 070-5299006

STÄNGT
16-17-18
augusti

0281-20220

Transport 500 kr + moms

inom area 2,5 mil från Dala-Järna,

därefter 15 kr/mil + moms.
FA-skattsedel finns.

Tfn. 0702 09 49 86

prata in meddelande på telefon,
så ringer jag upp så fort jag har tid
MVH. Torbjörn Smedberg

Söndag 20 augusti

Kl 11.00 Äppelbo hembygdsgård Gudstjänst,
Båt Lena
Kl 14.00 Söderåsen Andakt, Båt Lena
Kl 16.00 Järna kyrka Gudstjänst, Båt Lena

Öppet från 8 augusti

För tidbokning vänligen ring

(minsta debitering är 3 tim)

Kl 14.00 Legoland Andakt, Båt Lena
Kl 19.30 Nås kyrka Musik i sommarkväll ”Kända och
okända pärlor” med Västerdala Storband.
Båt Lena
Kl 10.30 Bäckaskog Andakt, Båt Lena

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

Maskin + förare,
500 kr + moms

Torsdag 17 augusti

Fredag 18 augusti

Jag mekar, så slipper ni!

Mindre grävarbete utföres med
minigrävmaskin.

11-kaffe torsdagar i Järna församlingshem

Varför inte ringa Sveriges
största mäklare?

Teckning 5 ggr 350:Start: onsdag 6/9 Ateljé Idésprutan, Vansbro kl.17.00-18.30
7-11 år, kl.18.30-20.00 12-16 år. Ledare: Therese Åkerman

Motorsåg

Husqvarna från 1990:-

Trap/Dancehall 10 ggr. 650:Start: onsdag 27/9, Pelarsalen, Vansbro Kl.17.00-18.30
10-12 år, Kl.18.30-20.00 13-16 år. Ledare: Emilia Berg
Begränsat antal platser!
Det går bra att använda fritidschecken från kommunen!
Anmälan o info: Tfn 0281-71555, www.sv.se/dalarna

Vansbro | Nås
Tyna 41

Vansbro | Dala-Järna
Morn 410

Utgångspris 775 000 kr
Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum
Boarea 140 kvm + 40 kvm Tomt 8 180 kvm
Visas Sön 20/8 12.00-12.30
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Utgångspris 595 000 kr
Rum 3 rum, varav 2 sovrum
Boarea 95 kvm + 95 kvm Tomt 1 983 kvm
Visas Sön 20/8 11.00-11.30
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

BÅTRESA till TALLIN

med Fixarnas Buss den 3-5 september
Även icke medlemmar är välkomna!
Info och anmälan senast 20 augusti
till Birgitta Hellenberg Tfn. 0730 270513
Varje gång du väljer Fairtrade-märkt
bidrar du till att odlare och anställda kan
förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
Läs mer på fairtrade.se

Kyrkoval Sept 2017.
POSK ett gott val - att ta tillvara musikens
fantastiska kraft både för yngre och äldre.

Tänk på Hulåns IF´s Minnesfond

Ring 0281-132 67

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

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

Ett varmt och innerligt tack
för uppvaktningen på min födelsedag!

Sylvia

Tel. 070-6560396

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

Bakluckeloppis

Duvnäs 31
Lördag 19/8 kl. 10.00 - 16.00.
Hyr plats, sälj själv! 100:-/bil
Anmälan: 072-717 59 92 eller 0281-100 54

Skog till salu

Venjansrå
Skog norr om Vansbro.
Obebyggd skogsfastighet om 25 ha
med ett virkesförråd om 3 500 m³sk.
God bonitet och en spännande
åldersfördelning.
Olov Israelsson
Reg. fastighetsmäklare

Skog till salu

KALLELSE
Dala-Järna Östra Jaktvårdsförening

Torvallen

håller höstmöte torsdagen den
i Äppelbo.
Väl arronderad
24 Skog
augusti
2017
kl 19.00ochi
obebyggd skogsfastighet om 73 ha
Järna
Församlingshem.
med ett virkesförråd om ca
Varmt välkommen!
Styrelsen
8 000 m³sk. Produktiv skogsmarksareal om 61 ha.

Olov Israelsson
Reg. fastighetsmäklare

Här är det enkelt att leva!
Kungörelse

Tvätthink

Dala-Järna

NU!
Skog till
salu
99:-

Skog till salu

Ord.pris 300:-

Venjansrå
Öppettider:
Vard 08.00 - 17.30
Skog norr omLörd
Vansbro.
10.00 - 13.00
www.adbildelar.se
Obebyggd skogsfastighet
om 25 ha
0281 - 104 60
med ett virkesförråd
om
3 500 m³sk.
Bussgodsombud
i Vansbro

God bonitet och en spännande
åldersfördelning.
Provkör NYA Ford

Transit

Olov Israelsson
Reg. fastighetsmäklare Connect

Dala-Järna

070-295 73 03

Dala-Järna 0281-211 20

070-295 73 03

Torvallen
Skog i Äppelbo. Väl arronderad och
obebyggd skogsfastighet om 73 ha
med ett virkesförråd om ca
8 000 m³sk. Produktiv skogsmarksareal om 61 ha.
Olov Israelsson
Reg. fastighetsmäklare

Dala-Järna

070-295 73 03

Dala-Järna

070-295 73 03

Bo tillsammans i Vansbro

VECKANS RADANNONSER
Säljes: Suzuki Jimny -05, bra
skick, SoV-däck. Prissänkt:
30000:-. Tfn 070-320 33 32
Säljes: Timmer från rivet stall,
avhämtning. Pris: Bud.

Kent Svensk 073-651 60 20
Köpes: Skogsstall alt. flak i bra
skick. Tfn 070-651 27 42

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

Rösta på Centerpartiet
i kyrkovalet
den 17 september

Underrättelse/Bygglovsansöka

Många vill flytta till vår vackra kommun, och bostadsköerna är
långa. För att underlätta på
bostadsmarknaden
finns
nubygglov
proAktelo
AB ansöker
om
för uppsättning av telemaster i s
jektet Öppna ditt hem. Det går ut på att privatpersoner som vill
med utbyggnad av mobiltelefonsystem (3G).
hyra ut hela eller delar av sin bostad enkelt ska matchas med
Masterna är dimensionerade för att klara sametablering med fler
sökanden via hemsidan: vansbro.botillsammans.nu
Om du har ett boende attteleoperatörer.
hyra ut, eller om du är bostadssökande; lägg in din kostnadsfria annons på sajten redan i dag!

Jag vill ha en tydligare styrning
av församlingen.
Har du funderat över
solidaritet,
Mitt kyrkliga
Med
hänsyn
till
att
kretsen
”berörda”
är svårengagemang,
att exaktmin
definiera
Vid frågor, kontakta Elin Israelsson, telefon: 0281-752 72,
politiska erfarenhet och mina
jämställdhet
och
ett
ekologiskt
underrättelse (enl. bestämmelsernacentervärderingar
i 8 kap. 22 §gerPlanoch bygg
e-post: elin.israelsson@vansbro.se
mig en
hållbart
samhälle?
Vill
du
hjälpa
Medborgarhuset
• Vansbro
•
tel
0281-750
00
•
www.vansbro.se
god grund för det arbetet.
genom annonsering.

Uwe Weigel
till att uppnå det? Om du så bara
är lite nyfiken på Vänsterpartiet,
Masterna skall placeras på följande platser:
så välkommen på möte:
Skålö 42:3, ca 370 m öster om sjön Rälgen
Sälen12/5
1:1,kl
mellan
Torsdag den
18 Opsaheden och Torrtjärn
  Nyfiken
på
Vänsterpartiet      
Järna-Storbyn
Uthyres
i Lärcentrums
lokaler. 48:1, ca 1 km väster om Vansbro

1 RoK & 3 RoK
ochMejla
ung
vänster
Snöån
caVansbro?
200 m öster om Snöå Herrgård
för mer
info 14:8, i

Komvansbro@vansterpartiet.se
och träffa oss vidSveden
Gladtjärns
badplats,
denom UtanhedHeden, Nås
7:13,
ca 500onsdag
m norr
Tel: 070-321 5290
23 augusti från kl.17. Vi bjuder på grillkorv och fika och
Bertils 1:2, ca 750 m sydost om Vakern
Göran Andersson
kl.19 underhåller Fanny Elofsson med sång och musik.
Haga 24:12, ca 500 m sydost om Flatbyn
g3forvaltning@gmail.com
Varmt välkomna!

Näveråsen 5:1, ca 500 m nordväst om Västerfallet
Lindesnäs 9:25, ca 1 km ostsydost om Lindesnäs

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

AV
ING !
N
J
ÄL TER
E
RS
FÖ TAP

070-34 55 666 • 0281-716 77
www.forsellsmaleri.com

Grus•Containerhantering•Snöröjning
0281-103 78

1-tons
minigrävare
för
uthyrning
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

L Eriksson Tfn 070 360 90 77

TE RÖJ & PLÅT AB
Bygg, Plåt, 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

Ring för info: 0706 87 06 82

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

OBS!

Sportsidan
DJIK

VAIK

Skidkul/Skidträning Barmark
fr. födda -11
Start torsdag 24/8, kl.18.00,
Grötholn v.a.v Snöån (ojämn vecka)

Veckans matcher på

VANÅVALLEN
Lördag 19 aug. kl.12.00 Div.4 Pojkar VAIK - IFK Våmhus

VAIK—Avesta AIK

Välkomna! DJIK, skidor
TERRÄNGLÖPNINGAR JÄRNA / NÅS
6 deltävlingar planerade.
Första start: Onsdag 23 aug.
kl 18.30 Skidstugan Nås.
Därefter varannan gång i Dala-Järna.
P.s Vi bjuder in motionärer som
vill delta (gå,lunka el löp)
utan tidtagning.
Varje start ger inteckning till utlottning
av fina priser.
Välkomna! DJIK , Nås IF

Lördag 19 aug. kl.15.00 Herrar Div 4
Söndag 20 aug. kl.18.00 Div.7 Herrar VAIK - IFK Rättvik

Matchsponsorer:

Nya e-postadresser till Vansbrobladet
Vi moderniserar vårat internet.
Den största förändringen är att vi
behöver byta alla våra e-postadresser.
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
För annonser:
			Fredrik:
annons@vansbrobladet.se			fredrik.gudmunds@vansbrobladet.se

VAIK fotboll-en förening för alla!
Följ oss på Facebook: Vansbro AIK Fotboll

HIF

För fakturor:				Nils:
faktura@vansbrobladet.se			nils.gudmunds@vansbrobladet.se
Övrigt:
info@vansbrobladet.se

Fotboll herrar div 6 norra

Hulåns IF - Färnäs SK
Nu på fredag den 18 augusti
kl.18.30, Hulåns IP

Frivilligt inträde. Välkomna!
Hulåns IF-fotbollssektionen

Sommartips för ditt avfallskärl
Sommarens värme är härlig och det tycker även vissa
insekter. Det finns några saker du kan göra för att undvika
larver och dålig lukt i matavfallskärlet.

Dala-Järna vid Hemköp
Fredag 18/8 kl.17-17.30
Äppelbo vid Tempo
Tisdag 22/8 kl.17-17.30

Nås vid Tempo

Fredag 18/8 kl.16-16.30
Tisdag 22/8 kl. 16-16.30

Ring för beställning.
Peter 076-212 15 88

Onsdag 16/8 kl.16-16.30
Onsdag 23/8 kl.16-16.30

Vansbro vid ICA

Onsdag 16/8 kl.17-17.30
Måndag 21/8 kl.10-12
Onsdag 1623/8 kl.17-17.30

Björbo vid Tempo

Torsdag 17/8 kl.16-16.30
Söndag 20/8 kl.14-14.30 OBS! Tiden
Torsdag 24/8 kl.16-16.30

15-liters lådor för försäljning

NU!

Håll matavfallet torrt
Skala grönsaker direkt ner i
papperspåsen. Är matavfallet blött kan du lägga i lite
hushållspapper eller ta dubbla
påsar.
Rulla ihop påsen noga
En stängd påse minimerar
flugor och lukt.

Även hallon

Det är lättare att rulla ihop
påsen om den bara fylls till
hälften.
Tvätta ur kärlet ibland
Ett rent kärl luktar mindre.
Spraya det gärna med ättika, det tycker flugorna inte
om. De gillar bäst när det är
varmt, så ställ kärlet i skuggan.
Läs fler sommartips på
dalavattenavfall.se!

020-200 210 dalavattenavfall.se

Restauranger
i Vansbro kommun

Vad ska du göra i höst?
Funderingar på att plugga?
Behöver du grundläggande
behörighet för vidare studier ?
Intresserad av hantverk, skidåkning,
löpning, musik eller friluftsliv?

#älskafolkis
Kolla vår hemsida, eller sociala medier.

www.malungsfolkhogskola.se

INBJUDAN
ÄPPELBO GEMENSKAPS 25-ÅRSFIRANDE under 2 dagar – 19 och 20 aug.
bjuder både på historik och framtidsplaneringar.
Lörd. 19 aug. firar vi på Älvgården 13-16 med Öppet Hus, Utställning, Minnen, Redovisningar från
vuxna och barn. Sång och musik av lokala förmågor. Vi bjuder
på kaffe, saft och bakelse.
Söndag 20 aug. firar vi på Bygdegården 13-16.30. Sång och musik av lokala förmågor.
Röster från bygden ger sin syn på Äppelbo i dag och i framtiden: Vi får höra Livia Olsson,
Oskar Brindbergs, Edit Gyllenvåg, Tilda Granberg, Lars Johansson, Erik Gyllenvåg,
Alf Brandt, Peter och Terese Genberg.
Vi har lyckats få medverkan från myndigheter och organisationer som ger sin framtidssyn och ger tips på framtidens lokala utvecklingsmöjligheter:
Landshövding Ylva Thörn, Hela Sverige ska levas ordf. Åse Classon, Vansbro kommun
Nall Lasse Andersson, Samhällsforskare Ronny Svensson och projektledare Maria Stenis
från Coompanion Dalarna deltar
Det ges möjligheter till korta diskussioner och nya inspel.
Vi hoppas på stort deltagande av olika ålders- och intressegrupper. Inbjudan gäller deltagande
båda dagarna eller valfri dag.

Varmt Välkomna!

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

0281-103 33

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
Tor: Raggmunk, stekt fläsk &
lingonsylt.
Zuccinisoppa m pepparot.
Blåbärspaj & vaniljsås.
Fre: Nötstek, gräddsås & potatis.
Pasta med bacon & tomat.
Mån:Potatisbullar, bacon.
Köttfärsgratäng med pasta.
Tis: Rödspätta, remouladsås &
potatis.
Kycklinggryta & ris.
Ons: Pytt i panna, ägg & rödbetor.
Pasta fläskfilé.
Saltviksvägen 1, 78050 Vansbro
Öppet:
sön-tor kl. 11-22, fre-lör kl. 11-01

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

BROGRILLEN
GRILLKÖK & PIZZERIA

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

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

0281-109 55

Tor: Raggmunk, stekt fläsk &
lingonsylt.
Lasagne.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Kycklingfilé ratatouille m ris.
Mån: Gräddstuvad pytt i panna
med ägg & rödbetor.
Fiskgratäng.
Tis: Köttbullar med gräddsås &
lingon.
Fisk och skaldjursgryta.
Ons: Nötstek, gräddsås, gelé.
Stekt strömming med mos,
dillsmör & lingonsylt.

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

Menyn finns på www.dalajarnahotell.se

Tel 0281-20698

0281-103 63
Öppet alla dagar 11-22
Pizzabuffé alla vardagar 11-14!
Kebab • Sallad • Hamburgare

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

Åsa och Islandshästarna på Vargheden!

namn, på isländska blir “Straukur” - pojken, “Kembingur”-flerfärgad, “Skuggi”skuggan, “Draumur”-drömmare, och “Brella”-upptåg. Alla har sina unika egenskaper
och är bra på olika saker.
Åsa har haft Hektor som favorithäst för att
han är liten och snabb i benen. Men när
Åsa fick testa på Brella, som kom för några månader sen, blev hon favoriten!

Lackerare/Paketerare sökes till Edvin Larssons Mekaniska i Dala-Järna.
Dig som vi söker kommer att jobba med lackering av hydraulcylindrar och paketering i pall inför
utleverans av färdig vara.
Den vi söker skall ha god samarbetsförmåga med övriga i gruppen samt flexibel.
Har du sedan tidigare truckkort och erfarenhet av lackering är det meriterande men ej krav.
Vi tillämpar först provanställning i 6månader och efter det tillsvidare.
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Arbetstiderna är 2skift.
Vid introduktion dag tid.
Ansökan göres till :
Fredrik Bertils: fredrik@elmab.se
Tom Bertils:
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per år.
-Jag tycker om alla sorters hästar men
just islandshästar, de har bra temperament, är snälla, lätta att ta hand om, de
har en lagom höjd för alla åldrar och de
har fem gångarter: skritt, trav, galopp, tölt
och pass. Åsa säger “En god töltare ska
kunna ha en kaffekopp som inte skumpar
ur, ståendes på hästbaken då du rider”!
Ungefär 1500 kronor i månaden kostar det
att ha en islandshäst. Hö, mat, försäkring,
skoning, vaccination, utrustning.
Hästarna på Vargheden har isländska

Text: Sandra Melin VO16.
Foto: Privat
Tips för att veta mer:
Youtube: Islandshästar
icelandichorse
Landsmot 2014
islandshästar gångarter.

ha en

Välkomna till en familjedag med Tjärdoft på Finnmarken

Tjärdalen tänds		

Ridhästar			

Finnråg på tork

Plats: Digerliden på Nås Finnmark

Skyltat från korsning Rv 26 vid Laxtjärn samt från korsning 2 km norr om Lindesnäs

Tid: Lördag 26 augusti kl.12-16
Fri entrè
Servering: Kolbullar och enbärsdricka, korv med bröd, kaffe/te/saft med smörgås
Försäljning av lokala produkter

OBS!

12-13 Alla hälsas välkomna
Endast kontant betalning
Lars-Olof Herou berättar om skogsfinnarna
Kort information om föreningen Borta Med Vinden och dialog om vindkraft och 		
kommunens beslut att skydda naturmiljön på Finnmarken
13-16 Träffa vänner och bekanta
•Ridning på ponny och islandshäst
Vandra runt i omgivningen med naturguider
•Utställning med foton o föremål
14-14.30 Vissångerskan Heidi Baier underhåller
i lada
16.00 Dagen avslutas
•Tjärdal och kolmila med musik av
Erland Östergren
•Nyöppnade täppor med odlingar

200 års jubileum

Det är 200 år sedan den finske folklivsforskaren
Carl Axel Gottlund under 1817-1821 gjorde
studieresor i Sveriges finnskogar för att ta reda
på mer om skogsfinnarnas vardagsliv

Arrangör:

Föreningen Borta Med Vinden
Verkar för att ingen mer vindkraft
skall byggas i kommunen och att
främja naturturismen

www.bortamedvinden.net

