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ONSDAG 06 SEPTEMBER 2017

SKOGSDAG
Lördag 16 september mellan kl.11.00-14.00
Alla är hjärtligt välkomna på en skogsdag vid
Rågsvedens såg i Äppelbo. Skyltat från E16
På programmet:
Slutavverkning • Skogsrådgivning • Lastbilar,
maskiner och utrustning för skogen
Medverkande:
Sveden Trä, Ivars Mc och Motor, Skogsstyrelsen,
Husqvarna skog och trädgård, Norforest, Areal
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Välkomna på en dag
i skogens tecken!

Var rädd om ditt egeninspelade material,
du får aldrig chansen att spela in det igen!

Låt oss framtidssäkra det åt dig!
Nostalgiverksta´n • Järnvägsgatan 35, 780 50 Vansbro • 0281-719 88

Frälsningsarmén

Ons 13/9 13.00
14.30
17.30
		
		
		

Välkommen!

Sånger till kaffet.
Terminsstart för After School.
Mätt och förlåten - Middag
för alla åldrar.
OBS! Lägg märke till
ändrade tider!

Västerdalarnas Friförsamling

Programmet gäller Det
SverigePremiär!
8–14 sep
Btill Skräck, Bill Skarsgård
Bilar 3
Animerat, Äventyr

Sv tal, otextad:

Lö-sö 9-10 sep 13.45

Taborförsamlingen
Nås Missionshus

Välkomna!

Drama, Sverrir Gudnason
Fre-lö 8-9 sep+
to 14 sep 19.00
Sö 10 sep 18.15
7 år

kulturarrangemang sker i samarbete med

Hår & Makeup har nyöppnats!
Varmt välkomna!

Gesäll, Mästarbrev,
Hårolog & Cidesco
Diplomerad Frisör & Makeupartist
Yana Lindell Hulån 66

Tfn. 070-612 31 61

bortgång, för varma hälsningar,
blommor och gåvor till olika
minnesfonder framför vi
vårt varma tack.
BERNT
Dan med familj

Tel 0281-12220
info@tatrafikskola.se

Vårt varma Tack

till Er alla om på olika sätt
hedrat minnet av vår älskade

till er alla som hedrat
minnet av
vår älskade

Ruth Sonesson

Ingrid Larsson
Ola
Agneta, Kjell
med familjer

vid hennes bortgång.
Ett särskilt tack till Åke
och Peter som gjorde akten
i kyrkan till ett ljust och
vackert minne för oss.
Per och Maria med familjer

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

Sö 10 sep 16.15

7 år

The Square

Komedi, Drama
Lö 9 sep 16.15

11 år

Ad Bilverkstad Äppelbo
Service, Reparation, Diagnostik!
Varmt Välkommen!
Rågsveden 37
Tel 070-3380877,Leif
Öppettider Mån-Tor 8-17
Fre 8-14 Lunch 12-13

Kurs inför övningskörning

Ring eller maila för info och anmälan till kurserna.

Anna-Greta
Hallqvists

15 år

Superswede:
en film om
ronnie Peterson

Kommande kurser:
Lördagen den 16 september kl. 09.00
Am/Moped/Epa-kurs.

För vänlighet och omtanke
vid vår kära

On 13 sep 19.00

Borg
SverigePremiär! Dokumentär

Källartorpskyrkan

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Studieverksamhet &
kulturarrangemang sker i samarbete med

Medborgarhuset Boka biljett på: bjornbio.se

Varmt välkommen!

On 6/9
17.00 Änglabus. Terminsstart.
To 7/9
10.30 Sångstund på Söderåsens äldreKapellgatan 5 Vansbro
				 boende.
Sö 10/9 11.00 Gudstjänst Bosse Henriksson Fr 8/9
09.30 Musikul. Terminsstart.
Lö 9/9
18.00 ”Arvet efter Fanny Crosby” - 		
Ti 12/9 19.00 Gemensam bön VDF.
Välkomna!
				 Cafékväll.
				
Robert och Irene Johansson 		
				
från Aneby.
Må
11/9
09.00
Bön.
Onsd (6/9) kl. 19.00 ”Möten som berör”
Ti 12/9 18.00 Symötesstart med Jenny Uhr.
Månd. kl. 18.00 Handarbetskväll.
Onsdagar kl. 13.30-16.00 Öppet Hus/CofféHouse
Alla Varmt
för alla.
Studieverksamhet &
Välkomna!

VANSBRO BIO

Torsd. 7/9 19.00 Församlingsbön.
Lörd-sönd 9-10/9 Församlingshelg i Transtrand.
Tisd. 12/9 19.00 Gemensam bön i Myrbacka-		
			 kyrkan.

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

www.vansbrobladet.se

Favorit i repris!

Bakluckeloppis

Lördagen den 23 sept. kl:10-14
Vid parkeringen, Bumerangen
Anmäl till butiken.
Tfn. 0281-75243 eller via facebook.
Ingen avgift!

GÖR SOM ANDRA

SKOGSÄGARE
Kontakta oss för
Fastighetsförmedling
Generationsskifte
Skogsbruksplaner

Värdering
Ekonomi
Juridik

Malung/Dala-Järna
tel. 0280-59 37 83
lrfkonsult.se

VÄLKOMNA!

Tänk på Hulåns IF´s Minnesfond

Ring 0281-132 67

reservdelar
och tillbehör
köper du hos

Dala-Järna 0281-211 20

GIDDES URSERVICE

Bilreparationer, däck
och fordonsdiagnostik

Den årliga

”Bössvädringen”

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

076-277 41 15, teroj.se

Blir lördagen den 30 sept kl 9.00-13.00
Vid Axbacken. Anmälningsavgift 50 kr
Ammunition finns att köpa
Priser lottas ut på startnummer till de som
är kvar vid prisutdelningen.
Vi bjuder på fika

SVETTIGT-BILLIGT & BRA
Nu kör vi igång.....

Tvätthink

NU!
99:-

Ord.pris 300:-

Öppettider:
Vard 08.00 - 17.30
Lörd 10.00 - 13.00
www.adbildelar.se
0281 - 104 60
Bussgodsombud i Vansbro
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!
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Myrbackahallen
dag et
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sönd. 10/9 kl.17-18 Familjegympa
OBS! detta pass är flyttat till Lokparken kl.11
istället p.g.a ”IDROTTENS DAG”
sönd. 10/9 kl.18-19 Cirkelträning 13 år »
onsd. 13/9 kl.19-20 Gympa, styrka o kondition till
musik. Helena 0730-531427
Kvarnåkersskolan
månd. 11/9 kl.18.30-19.30 Herrar/seniorer
Olle 076-045 21 24
Välkomna önskar D-J Motionsgymnastik

LOPPIS

i Uppsälje bystuga
Lör 9/9 kl:10-14

Husgeråd, leksaker,
barn-dam-herrkläder mm.
Fika
Välkomna!

PRO VANSBRO

MEDLEMSMÖTE

Pelarsalen torsdagen den 14/9 kl:14.00

Alf-Arne och Rolf visar bilder och berättar om Vansbros historia.

Underhållning av Cittragruppen.
Kaffe/smörgås 20:- Välkomna! Styrelsen

Bohagsloppis i stationshuset, Nås.
Möbler, textil, porslin, verktyg mm.
Plats: Stationsområdet 232, Nås.
Datum: 10, 16, 17, 23, 24 och 30 sep. Tid 10 till 17.
Välkomna!

ÖPPET VARDAGAR kl. 09.00-16.00
Eller enl. överenskommelse. Kostnadsfri undersökning och prisförslag.
Reparerar: Väggur • Golvur • Moraklockor • Bordsur
Armbandsur • Fickur • Batteribyte • Läderarmband
Tel. 0281-100 38 • Lokstallet, Vansbro. VÄLKOMNA!

FÄRSKKAPAD VED

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

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

Däck

Alla ska vara välkomna till kyrkan!
Kyrkan vill vara Sveriges bästa arbetsgivare!
• Skapa ett gott arbetsklimat och stärk det förebyggande
arbetsmiljöarbetet.
• Alla anställda ska ha rätt till kompetensutveckling för
att stärka både människan och kyrkan.
• Utveckla ett jämställt ledarskap.

Ungdomar och framtidens kyrka!

• Ge fler unga möjligheter till sommarjobb och praktikplatser.
• Satsa på aktiviteter för unga i kyrkan och ta tillvara
intresset för att arbeta i kyrkan.
• Fler unga ska bli förtroendevalda i Svenska kyrkan.

till de
flesta fordon
0281-20220
Provkör NYA Ford

Transit
Connect

Dala-Järna 0281-211 20

Rösta på Socialdemokraterna söndagen 17 september 2017!

”GUBBTRÄFF”

i Järna församlingshem varannan tisdag
med start den 26 september kl. 10.30
Vi träffas, lagar en enkel lunch tillsammans,
äter och dricker kaffe.

Vill Du vara med?

Anmäl dig till någon av nedanstående:
Karin Pers tel. 0281-757 07
Monica Bjurström tel. 0281-757 15

Välkommen!
Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Motorsåg

Husqvarna från 1990:-

Matjord

Elvakaffe hos lavskrikorna

Lördagen den 9 september gör vi en utflykt till
lavskrikeskogen.
Samling vid Hulåns ordenshus kl.10.30. för vidare färd.
Det blir en kort, lätt promenad från vägen. Ta med fika,
mat till fåglarna och något att sitta på,
men inga färggranna stolar.

Sållad matjord säljes.

Transport ordnas.
Roland 070-5299006

Nu är det dags för en Barbros Buss
HÖSTRESA till Ullared 070-5763019
16-18 oktober
Anmälan senast 14 sept.

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

Säljes: Fin gammal trampsymaskin, Husqvarna, 250:-.
Gammal utdragbar barnsäng
250:- 070-393 60 70
Säljes: ”Rem-Johan” Daff 55,
1970. 070-352 39 38

Radannonsera i
Vansbrobladet/Järna-Nytt
För endast 20kr/raden!

Vid frågor och anmälan:
Ejvor Tfn 070-3918882, 0281-22067
Barbro Tfn 070-5763019, 0281-22500

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

			Patientrådet i Vansbro

Varje dag dör
fem svenskar
av diabetes.

Värd:

Vi behöver tyvärr byta datum för träffen.
Tidigare datum: 13/9 är ändrat till 20/9.
Samma tid 18.00 gäller.
Plats: Vansbro VC.
Varmt välkomna!

Företagspresentation

Hjälp oss hitta
botemedlet!

VECKANS RADANNONSER

Flottaren, Vansbro
Tisdagen den 12:e September
07:30 – 09:00
Anmälan: mattias.christianson@nlsvvansbro.se 0281 -752 50

0281-71733
TRANSPORTER
GRÄVTJÄNSTER
Grus & Matjord

DRAGSPELARE!

Ta med ditt dragspel och kom
till Uppsälje bystuga,
tisdag 12/9 kl.18.00
För ett kravlöst spelande
och ett trevligt umgänge.
Jonas Hansson
073 655 66 66
Alla är välkomna!.

Världens Fest 3/6 i Västerås

Vi inbjuder våra sympatisörer att diskutera vår
reser dit förframtida
att uppleva
kyrka. en stad full

ÅRSMÖTE
Vi
av aktiviteter
kring
Ovanhedens Jordägares
reformationsåret,
Ring skall
070-77
20 om Du vill
hänga med.
bysamfällighet
vid
Hur vill Ni att vår församling
verka 111
i samhället?
skidstugan
Äppelbo
Partipolitiskt
obundna i Svenska Kyrkan,Nås, Järna Vansbro,
Äppelbo
EXTRA!

VANDRING HÄSTÄNGSLEDEN

diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

Samling vid Glatjärn.
Onsdag den 13 september kl:12.00
Vi bjuder på korv. Medtag eget kaffe.
Anmälan senast 12 september till:
Ulla Tällberg Tfn. 0730 862615
Barbro Anderses Tfn 0760 528045

Hundraåringen Erik Ström i Vansbro berättar sitt
livs historia- inspelad på DVD, som visas.
Vi bjuder på fika!
Välkomna till.
Rågsvedens bystuga tisdag 12 sept. kl.19.00
eller till
Medborgarhuset, pelarsalen i Vansbro
13 sept. kl.19.00
www.posk.se/jarna

den 21/9 kl:18.30

Luftvärmepumpar!

Mitsubishi LN25 inkl. install SEK 18985
Ny modell 2017 med WIFI-styrning
6,3kw, Scop 5,2, A+++, testat till -35
Toshiba RAS25 inkl. install SEK 16985
Unik: sparar även vid -25 utetemp 50%
6,5kw, Scop 5,1, A+++, testat till -32
Mitsubishi FH25 inkl. install SEK 14985
6,3kw, Scop 4,9, A++, testat till -30
Cert.install / aukt. återf. / 5 års garanti

www.esvelt.se / 0733-251567

Varför inte ringa Sveriges
största mäklare?

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 7 september

kl 09.00 Järna kyrka Mässa, Båt Lena.
kl 14.30 Bergheden Andakt, Sune Ek.

Söndag 10 september

Vansbro | Nås
Närsen 1
Utgångspris 2 500 000 kr
Rum 3 rum, varav 2 sovrum
Boarea 88 kvm + 9 kvm Tomt 345 921 kvm
Ring för tidbokning
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

kl 11.00 Järna kyrka Gudstjänst –Diakonins dag–
Sune Ek, Torbjörn Axelson. Järna kyrkokör.
Kyrkkaffe.
Kyrkbuss från Äppelbo kyrka kl 09.45, från OK/Q8
Vansbro kl 10.00, från Nås kyrka kl 10.30.
Återresa efter kyrkkaffet.
”Utsikten” varje onsdag i Vansbro
församlingsgård
11-kaffe varje torsdag i Järna församlingshem

Rösta på Centerpartiet
i kyrkovalet den 17 september
Engagemang och hjärta

Barn och

för kyrkans framtid

Varför inte ringa Sveriges
största mäklare?

unga i fokus

Gudstjänster som berör
Förbättrad tillgänglighet

Aktivt miljöarbete

inne och ute
Omsorg om människor
– utveckla diakonin

Vansbro | Vansbro
Saltviksvägen 12

Lokalt inflytande
– gudstjänstgrupper
Aktiviteter i alla
våra fyra kyrkor

Utgångspris 595 000 kr
Boarea 206 kvm Tomt 1 591 kvm
Visas Sön 10/9 11.30-12.00
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Framtidstro – en
tro för framtiden

Vansbro | Vansbro
Sågen 3
Utgångspris 275 000 kr
Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 84 kvm + 84 kvm Tomt 1 501 kvm
Ring för tidbokning
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Kort om Fairtrade
Varje gång du väljer Fairtrade-märkt
bidrar du till att odlare och anställda kan
förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
• Odlare och anställda får förbättrade
ekonomiska villkor
• Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
• Barnarbete och diskriminering motverkas
• Demokratin och organisationsrätten
främjas
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion
främjas
Fairtrade är en oberoende certifiering
med kriterier för ekonomisk, social och
miljömässig hållbar utveckling i länder
med utbredd fattigdom.

Vansbro | Nås
Mellanborg 224

Om du inte har möjlighet att rösta på valdagen den
17 september så finns möjlighet att förtidsrösta.
Detta kan Du göra i Järna församlingshem
6-9 september kl 10.00 – 12.00
11-16 september kl 10.00 – 12.00
17 september kl 09.00 - 11.00
samt kvällstid 7 och 13 september kl 17.00-20.00

Brevröstningspaket finns att hämta vid
pastorsexpedition,
Kom gärna och hämta eller
ring så skickar vi, 0281-20458.

Din röst avgör kyrkans framtid !
Ring gärna pastorsexpedition tel 0281-20458
om Du vill fråga något.

Utgångspris 975 000 kr
Rum 5 rum, varav 2-3 sovrum
Boarea 121 kvm Tomt 6 140 kvm
Visas Sön 10/9 10.00-10.30
Mäklare Nathalie Stjernqvist 070-222 60 07

Bli Barnsupporter och
ge 100 kr/mån.
Hydroforming Design Light AB söker en platschef till
Hydroscands franchisebutik i Vansbro. Har du tidigare
erfarenhet av ledarskap och ett brinnande intresse för
försäljning? Då kan du vara den vi söker.
För mer information om tjänsten, kontakta Peter Alm,
VD på Hydroforming Design Light:
Tel: 073-066 60 96
E-post: peter.alm@hdl.se
Välkommen med din ansökan!

Läs mer på fairtrade.se

barncancerfonden.se

.
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Koj Karigården och
Hagens Gårdsbutik Äppelbo
Fårskinn, hantverk
i skinn och ull.
Ring för Öppettider
070-6552608 Ingrid
073-0332183 Barbro

hagenshantverk.webs.com

Vill ditt företag eller förening
synas här?
Denna annons kostar bara 250kr
Kontakta Vansbrobladet för mer info!

0281-719 88

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

symtom, KOL m.m

Tel 0281-71784

www.vansbrosparkfabrik.se

ng –

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 -

Sommarens två sista provsmakningar i tältet!
15 & 20 sept. från kl. 18.
Överraskningar utlovas!
www.appelbobryggeri.se

Allt inom golv
och vägg,
kakel och klinkers

070-5598615

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

Tfn. 070-6823769

ad

Äppelbo

Tfn 22105 Hjärtligt Välkomna!
www.appelbovardshus.se

Äppelbo

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

Vi är ombud för:

Patrik Theander Bygg o Inredning

M. Berglunds Skogsentreprenad

Transpo
rter
utföres!

.
.
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.
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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

Den

Här
Höööga

Annonsen

Kostar
1145kr

exkl.moms

En av Sveriges längsta hängbroar?

Socialdemokraterna i Vansbro kraftsamlar nu inför valet 2018.
Efter denna tredje mandatperiod i opposition vill vi utmana
om ledarskapet i Vansbro kommun under nästa
mandatperiod.
Vi kan bättre och ska också visa det.
Men det fattas oss en del aktiva och engagerade medlemmar.
Vi diskuterar vår politik och aktivitet under året fram till valet
och beslutar om en inspirations‐ och aktivitetsplan på möte

Tisdagen 12 september, kl 18.30
Skålö bystuga Dala‐Järna
Medlemmar och alla som vill delta i politiken på vår
sida är varmt välkomna.
Medlem i Socialdemokraterna kan man bli på mötet eller genom

Ring

0281 719 88

för mer info
eller maila till:

vansbrobladet@telia.com

TACK!

Föreningen JaJärna tackar alla
medverkande, funktionärer och
besökare för en trevlig jolpäronsfest.

P.s: svar på tipspromenad och ej uttagna
lotterivinster finns på JaJärnas lokal. Läs vidare på: www.dala-jarna.se

Ett imponerande bygge måste man säga,
det är hängbron som går mellan byarna
Kvarnåker och Snöborg. Byborna i Snöborg
tyckte redan på tjugotalet att resan blev
för lång när man skulle in till centrum i
Järna eller söderut. 1924 startade bygget
av byamännen, från ett 25-tal gårdar. Man
tror att Högosta Lars Matsson var med
och konstruerade bron (även Bessarbron
1837).
Kostnaden för socknen blev 18000 kr,
kommunen anslog 3000 kr och flottningsföreningen bidrog med 5000 kr.
1925 invigdes bron av Landshövding
Kvarnselius, en vacker sommardag med
flaggor och vimplar. En nybyggd talarstol
fanns på plats där Landshövdingen tackade
byamännen, som på ett förtjänstfullt sätt
hade åstadkommit denna bro till gagn för
bygden.
Denna 125 m långa bro har blivit en stor
sevärdhet, med den vackra forsen och
naturen runt omkring. Fisk finns, (gädda,
aborre, harr och kanske till och med någon
öring.
Trafikverket gör återkommande besiktningar och skjuter till pengar för reparationer.
Bron är idag godkänd för 2000 kg och en
högsta hastighet av 30km/tim.
2009 gjordes en stor insats då många

delar av regelverk, körbana, pyloner
byttes ut. Allt målades och plåt lades på
ansatta ställen. Idag är det 52 gårdar
som delar på kostnaden för underhållet
på bron och vägen.
2015 armerades stenkistorna, en del av
körbanan byttes och allt målades.
Man kan inte annat än berömma de som
lägger ner jobb och tid på att hålla denna
bro vid liv.
Några tips från byamännen är att aldrig
åka mer än ett fordon i taget över bron
och att man kör sakta i en jämn fart. Det
absolut värsta är när man accelererar på
bron, då slits alla trädelar och vajrar.
Om någon vill stödja vägsamfälligheten
kan bidrag sättas in på P.G 825618-2

Källa: Kvarnåker/Snöborgs vägsamfällighet Bild: NG
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Handlingarna finns tillgängliga mellan
02-05-16 t.o.m. 02-06-05 i:
Vi expanderar verktygs
och fixturtillverkning
och söker dig som
har erfarenhet
detta område.
Foajén
på Medborgarhuset,
Vansbro,
tel. inom
0281-750
00 samt Biblioteken i
Vår verktygsavdelning tillverkar och utvecklar verktyg intern HDL och externt till andra företag inom
Pris från
Nås, Dala-Järna och Äppelbo
plåtformande branscher. Kunder både inom Sverige och utomlands.
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NÄR RENGJORDE DU DIN
VÄRMEMPUMP SENAST?

Du kan förlänga
din trygghet
för värmepumpen,
ända upp till 14 år.

RI
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Näveråsen 5:1, cafacebook.com/vansbrokommun
500 m nordväst om• Västerfallet
vansbrokommun • vansbro.se
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
Mellanvakern 1:3, ca 250 m från Östra Vakerns nordvästra strand
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

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

Experte

Ä

CLINEX A/C

299:(650 ml)

Verktygsmakare/CNC
Verkygsmakare/CNC operatör
operatörsökes
sökes

Vi söker någon som har erfarenhet som verktygsmakare eller CNC operatör fräs/svarv.
I arbetsuppgiften ingår även manuellfräsning/svarvning, planslipning samt montering av
Upplysningar lämnas av:
verktyg/fixturer.

16900:-

(inkl. installation och ROT)

Öppet:

Måndag-fredag 9-18 lördag 10-14

Vinterpaket: Tak och fjädrar
Anna Söderhäll, tel. 0281-752 05, Göran Borgstrand, tel. 023-136 52

Viktiga personliga egenskaper är noggrannhet, att kunna jobba i grupp samt viljan att lära och

(1890:-)

med på köpet,
Medborgarhuset
utveckla sig inom området.
Den som har erinringar mot ansökan ska framföra dessa skriftligt(gäller
till
780 50 Vansbro
endast 13/9)
Skicka
er
ansökan
till
info@hdl.se
senast
2017‐09‐22
Miljö- och byggnadsnämnden, Medborgarhuset, 780 50 Vansbro
Tel: 0281-750 00
Fax: 0281-750 30 senast den 5 juni år 2002.
E-post:

Stationsv. 1 Björbo Tel. 0241 79 32 70

OBS!

Restauranger
i Vansbro kommun

Nya e-postadresser till Vansbrobladet
Vi moderniserar vårat internet.
Den största förändringen är att vi
behöver byta alla våra e-postadresser.

0281-103 33

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

T UTFÖRSÄLJNING
PRYLAR
O KLÄDER
T
A
L
1000-tals mode- och
fritidsplagg

BORTVRÄKES!
Pris ex:

WCT-byxa 90:-

Med dagens rätt blir du god glad och mätt

10.000-tals prylar t.ex
hushållsartiklar,
verktyg, kontor,
hygien, leksaker mm

ALLT 10:-/st

VANSBRO KULTURHUS/FOLKETS HUS

Torsdag 7 september. kl.10-18
Fredag 8 september. kl.10-18
Lördag 9 september. kl.10-15

Tfn info: SDS Import, Stefan 0703 416747

Dagens lunchbuffé serveras
vardagar kl. 11.00-14.00
Tor: Raggmunk, stekt fläsk &
lingonsylt.
Mustig höstsoppa.
Blåbärspaj & vaniljsås.
Fre: Porterstek, gräddsås & pot.
Lax o pepparotspasta.
Mån:Ostgratinerad blomkål, pot.
Isterband & stuvad potatis.
Tis: Färsbiffar med gräddsås, pot.
Citronfisk med timjan & pot.
Ons: Tortilla med köttfärs,
gratinerad.
Gryta med fläskkött & grönsaker, ris/potatis.
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.
Pulled beef, coleslaw, pommes & BBQ-sås.
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt pot el pommes.
Ceasarsallad med kyckling.
Mån: Isterband med dillstuvad
potatis.
Fiskgratäng.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Kycklingfilé med bacon, rökt
paprika & klyftpotatis.
Ons: Nötstek, gräddsås & gelé.
Panerad fisk med
skagenröra & citron.

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

Sportsidan
DJIK

VAIK

Inlösen av
Pyramidbageriet AB är ett familjeföretag i Dala-Järna som bakar ett högkvalitativt knäckebröd på ett
hantverksmässigt sätt. Ni finner vårt bröd på restauranger och butiker runt om i landet. Vi har även
europeiska kunder, samt en egen liten butik i anslutning till anläggningen.
Nu söker Pyramidbageriet medarbetare till bageriet.
Tjänsten innebär för närvarande dagtid men kan komma att omfatta skiftarbete.
Vi söker dig som är van att ta eget ansvar och egna initiativ samt trivs att arbeta i team.
Relevant utbildning och erfarenhet från liknande arbete, och då främst livsmedelsproduktion, är
meriterande, men vi kommer att lägga största vikten vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder internutbildning och stimulerande långsiktiga utvecklingsmöjligheter.
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan till oss via e-mail: info@pyramidbrod.se senast 22 september.
Om du har frågor, kontakta Ylva Syvertsen 0281-75986 (vardagar 7:00-16:00)

FINA Begbilar i Björbo!

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi -10 Aut silver 22500 mil
Hyundai i40 1.7 CRDi Kombi Aut -13 Vinröd 6400 mil
Hyundai i30 1.6 CRDi -11 Gråmet 10200 mil
Hyundai i30 CW 1.6 CRDi -10 Blåmet 22400 mil
Hyundai Sonata 2,0 Crdi -06 Silver 17400 mil
Suzuki Swift 1,6 IV -13 Rödmet 2000 mil
Renault Megane 1,6 Kombi -11 Gråmet 8700 mil
Toyota Avensis Verso 2,0 Aut -03 Gråmet 18600mil
Citroen C3 Picasso 1,6 Hdi -11 Vit 9300 mil

www.eljasmotor.se

Björbo 0241-23520

Veckans matcher på

FRITIDSCHECKAR

DJIK välkomnar nu, liksom i fjol, barn och deras
familjer att lösa in kommunens fritidscheckar.
Värdet av inlösta checkar tillgodoräknas vid
betalning av kommande års medlems- och
aktivitetsavgifter. Checkar löses in på kansliet
vid IP i Dala-Järna. Mer info: 0281-204 09.

ÄAIK

Skidstugan Äppelbo

Skidkul-barmarksträning för barn
födda -13 och äldre.

VANÅVALLEN
Lördag 9 sep. kl.10.00 Div.4 Pojkar VAIK - Dala-Järna IK
Lördag 9 sep. kl.12.00 Div.4 Flickor VAIK - IFK Våmhus

VAIK—Smedjebackens FK
Lördag 9 sept. kl.15.00 Damer Div 3

Matchsponsorer:
Wermdala Totalbygg AB

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

Onsdag 13 sept. kl 17.30
Onsdag 20 sept. kl 17.30
Onsdag 27 sept. kl 17.30
Onsdag 4 okt. kl 17.30
Onsdag 11 okt. kl 17.30
Onsdag 18 okt. kl 17.30

TERRÄNGLÖPNINGAR

Välkommen hälsar ÄAIK-skidor
i samarbete med
Friluftsfrämjandet Västerdalarna

Vansbro AIK Skidklubb inbjuder
alla intresserade till terränglöpning
vid Skidstugan 3 onsdagar med
start 13 sept. Start kl:18.00. Alla
åldrar. Banor från 500 m -4 km.
Med eller utan tidtagning.
Utmana dig själv el. en kompis!

VÄLKOMMEN!

Vansbro AIK Skidklubb

Skidor

Skidkul och skidträningar börjar måndag 25 sept.

SKÖRDEFEST

På hembygdsgården i Grånäs
7 oktober kl:14-17

Har du skördat/tillverkat något som du
vill komma och sälja?
Välkommen att ringa 070-2543899 eller
20318 senast den 15/9
(OBS! Ingen julmarknad i år)

Järna hembygdsförening

FREDAG
kl. 12.00

Senast

Vill vi ha in erat material
när vi skapar annonserna åt er!

Har du en färdig annons?
då vill vi ha in den före
kl. 12.00 på MÅNDAG.

TEATER. OPERA och en JULKONSERT i Vansbro hösten 2017
KulturVansbro

Den lille prinsen

En föreställning på arabiska med svensk text om en liten pojke från planeten B612
som berättar om alla sina äventyr.

Onsd 20 sept kl 19 i teatern. Fri entré.

Björn Skifseventet

Ett hyllningsprogram till 70-årige Björn Skifs med ett stort antal medverkande.

29-30 sept, 1 okt i teatern.

Opera

Norma av Bellini i direktsändning från Metropolitan.
Bellinis bästa full av örhängen att gå hem och nynna på. En melodispäckad tragedi
med en översteprästinna som syndar och blir ratad. Maria Callas sjöng operan
90 gånger och blev legendarisk med sin aria ”Casta diva”.

Lörd 7 okt kl 19 i teatern. Entré 270 kr.

Opera

Trollflöjten av Mozart i direktsändning från Metropolitan, Mozarts mest älskade opera,
en sagoopera med blandning av allvar och komik. Lyssna bara till Nattens drottning,
Papageno och hans Papagena och prins Tamino!

Lörd 14 okt kl 19 i teatern. Entré 270 kr.

Tartuffe

En komedi från 1600-talet om bedragaren Tartuffe som vill lura skjortan av andra men
som blir av med sin egen när han till och med försöker förföra frun i huset.

Fred 27 okt kl 19 i teatern. Entré 150 kr.

Osvajpade diamanter

En dryg timme humor där du kanske hittar kärleken genom levande kontaktannonser.

Lörd 11 nov kl 19 i Kulturhuset. Entré 150 kr.

Julkonsert med Dalasinfoniettan

Torsd 7 dec kl 19 i teatern. Entré 200 kr.
BILJETTER kan bokas på Vansbro bibliotek tel 0281//75050 eller köpas direkt i kassan.
Ungdom upp till 20 år 100 kr per biljett. Elever i grundskolan gratis.
KONTAKT Ordf Lasse Johansson tel 073-9224457 epost: risheden@telia.com
Vi stödjer teaterföreningen

Läs mer på teaterföreningens hemsida: vansbroteater.se

