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Dala-Järna vid Hemköp
Fredag 6/8 kl.17-17.30
Tisdag 10/8 kl.17-17.30
Nås vid Tempo
Fredag 6/8 kl.16-16.30
Tisdag 10/8 kl.16-16.30

Äppelbo vid Tempo
Onsdag 11/8 kl.16-16.30
Onsdag 18/8 kl.16-16.30

Vansbro vid Flottaren 
Måndag 9/8 kl.12-12.30
Onsdag  11/8 kl.17-17.30

Butiken på sollerön öppen 
alla dagar kl.10-18 

hela sommaren!

Nu! även hjortronsylt

Tänk på avståndet. Ta hand om varandra.

Jordgubbar säljes i
4-liters lådor och askar
SMS:a för beställning.

076-212 15 88

NYHET!
Hallonlådor 1,6kg

NYHET!
Blåbärslådor 1,6kg

Björbo vid Tempo 
Måndag 9/8 kl.11-11.30
Onsdag 11/8 kl.18-18.30

 Driftstörning fjärrvärme

Onsdag 11 augusti
09.30-20.00

På grund av arbete på fjärrvärmeledningar kommer det att vara drift-
störningar av värmeleveransen i Vansbro. Detta innebär också att det 
inte finns varmvatten att tillgå under dagen, kallvattnet påverkas inte.

Vid eventuella frågor ring  Tommy Persson 070-66 54 160
Tack på förhand



Tel. 0281-130 90

www.dackteam.se

BETONG & BYGGARBETEN

070-672 07 63

UTHYRNING AV VERKTYG OCH MASKINER
Allt inom bygg och betong
Vi finns i Äppelbo, Mån- Fredag
Kontakta Madde Tfn. 073-150 18 18

BETONG & BYGGARBETEN

070-672 07 63

Höstupptakt
Järna fotoklubb

               Onsdag 11/8 kl. 18.30
               vid Ryggåsstugan Snöån
Anmälan till Anki 070-7348811 

senast 8/8

Lördag 28/8 kl 18.00

SaxdaLenS manSkör
gästar oss med  

”Helgdagskväll vid  
timmerkojan”.

Ett sångspel om  
Dan Andersson. 

Plats: Ruinen strax intill  
herrgården i Lindesnäs. 

Biljettpris: 200 kr.

Välkomna!

Arrangör:

Hembygdsföreningen
Lindesnäs Gemenskap

VÄGSAMMANTRÄDE
Gräsbergets vägsamfällighet Nås håller årsmöte.
Torsdag 19 augusti kl.18.00 vid bygdegården Nås
Ärenden enligt stadgarna.
Välkomna!       Styrelsen

VÄLKOMNA till årets SURSTRÖMMINGSFEST
Torsdag 19 aug. kl.13.00 på Kämpudden i Dala-Järna

   Anm. senast torsdag 12 augusti till:
   Britt-Marie Wiklund  Tel. 070-368 62 53

Fyrklövern
Vansbro

Välkommen!

Sö 8/8 11.00 Gudstjänst Ove Aronsson.
Ti 10/8 18.00 Bibelstudium o Bön.

Taborförsamlingen Kapellgatan 5 
Vansbro

N
 A

llégatan 23
Vansbro

Tfn 076-118 58 00

Välkom
na till

Veckans matcher på

VANÅVALLEN

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

VAIK—Östansbo
Fredag 6 augusti kl19.00 Herrar Div 5



Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se 

anders.strandberg@muntersbygg.se

www.hja.se

Vi utbildar inom:

• Truck
• Travers
• Fallskydd
• Grävmaskin 
• Hjullastare  
• Liftutbildning 
• Fordonsmonterad kran
• ESA Instruerad
• ESA Röjning
• EBR Kabelförläggning
• EBR Maskinförarintyg

Kontakta oss för mer info!

0281- 200 50 • info@samu.se
www.samu.se

JL BIL & DÄCK

Skålö 537 • 073-822 21 64

Järna hembygdsförening

Järna Hembygdsförening Järna Hembygdsförening 
Kakfrossa på hembygdsgården i 

Grånäs 5 augusti.
Kom och ta en gofika och njut en stund på vår fina 
hembygdsgård.

Gå en klurig tipspromenad med fina vinster.
Öppet mellan 15-18
 
        -ligt Välkomna!

Välkomna på röjkväll 

Torsdag 12/8 kl. 18  
träffas vi vid  

skidstugan  
med röjsågar och krattor samt  

gott humör! 

Vi hälsar alla som vill ha ett  
fint elljusspår välkomna 

 

 Kanjanas Thaimat
Besöker Vansbro och står vid Kroons torg
lördag den 7/8  kl.12.00 - 20.00
Tfn 073-803 97 07  Varmt välkomna!

Sågens Bystuga
   Loppis Rea

Lördag 7 augusti
  10 00 - 16 00
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Dags att rapportera in kommunens medaljörer!
Vansbro kommun har uppmärksammat framstående insatser inom idrotten i vår kommun sedan 
2015. Tanken är att uppvakta idrottspersoner som varit viktiga ambassadörer för sin klubb, bygd 
och för Vansbro kommun under året som gått. Nu är det dags att rapportera in 2020 års 
medaljörer.

Utmärkelsen delas ut till alla som under 2020 blivit medaljörer i tävlingar på minst SM-nivå, 
oavsett åldersklass. Utmärkelsen gäller både enskilda personer, grupper och lag.

Vet du någon idrottare vi borde uppmärksamma? Enklast rapporterar du in din kandidat via vårt 
webbformulär, på vansbro.se/idrottsprestationer.html.

Det går också bra att skicka namn, kontaktuppgifter, idrott och prestation till postadress: 
Vansbro kommun, Medborgarhuset, 786 31 Vansbro. Märk kuvertet ”Idrottsprestation 2020”.

Vi behöver din anmälan senast den 31 augusti 2021.

Box 179, 792 23 Mora, Telefon 0250-58 54 30. Fax 0250-133 70, info@advokaternawm.se

OFFENTLIG AUKTION – Bostadshus i Dala-Järna
Härmed utbjuds enligt lag (1904:48 s 1) om samäganderätt fastigheten Vansbro Myrbacka 7:101, 
Myrbacka 130, 780 51 Dala-Järna, till försäljning på offentlig auktion.

Fastigheten är taxerad som småhusenhet och har en areal om 11 400 kvm, delar av fastigheten utgörs 
av åkermark. På fastigheten finns en bostadsbyggnad med en boyta om 96 kvm och boyta om 96 kvm. 
Byggår är 1960. På fastigheten finns även en ”bagarstuga”. Fastigheten har ett taxeringsvärde om 
304 000 kr (2017 års taxering). Ett lägsta pris om 650 000 kr är föreskrivet. Fri prövningsrätt av alla 
bud förbehålles. 

Auktionen äger rum den 19 oktober 2018 kl 10.00 på advokatbyråns kontor med adress  
Hamngatan 3, Mora. Visning sker löpande efter överenskommelse med advokatbyrån. 

För erhållande av försäljningsvillkor och information om 
fastigheten kontakta advokatbyrån eller se  
www.advokatemawm.se, fliken Försäljning/anbud. 

Advokat Anne Marneros av Mora tingsrätt förordnad god man

OFFENTLIG AUKTION – fastigheter i Vansbro kommun

Härmed utbjuds enligt lag (1904:48 s 1) om samäganderätt följande fastigheter; 
-   Fastigheten Vansbro Uppsälje 26:35 är taxerad som en obebyggd lantbruksenhet      
    om 388 300 kvm. Skogsmark fördelat på två skiften. Taxeringsvärde om 925 000 kr   
    (2020). 
-   Fastigheten Vansbro Ovanheden 30:4 är taxerad som obebyggd lantbruksenhet  
    om 173 383 kvm. Fastigheten har totalt fyra skiften, varav tre utgör skogsmark. På  
    fastigheten finns fyra byggnader totalt varav ett fritidshus, mindre timmerhus i ett  
    plan, samt mindre uthus. Taxeringsvärde om 391 000 kr (2020). 
-   Fastigheten Vansbro Ovanheden 30:9 är taxerad som småhusenhet med byggnads 
    värde under 50 000 kr, om totalt 2 376 kvm. Det finns tre byggnader på fastigheten.  
    Taxeringsvärde om 220 000 kr (2020). 
Fri prövningsrätt av alla bud förbehålles. 

Auktion äger rum fredagen den 20 augusti 2021 kl. 13.00 på fastigheten Vansbro 
Ovanheden 30:9. För information om visning, vägbeskrivning samt erhållande av 
försäljningsvillkor och information kontakta advokatbyrån eller se 
www.advokaternawm.se, fliken Försäljning/anbud. 

Advokat Tomas Wikner 
av Mora tingsrätt förordnad god man

Box 179, 79223 Mora, Telefon 0250-58 54 30. Fax 0250-133 70, info@advokaternawm.se



Gnällspiken & Blomsterflickan

Skicka in till Gnällspiken/Blomsterflickan om du vill uppmärksamma någon eller något.
annons@vansbrobladet.se Glöm inte att ange i mailet att det är till Gnällspiken/blomsterflickan.

La Cholita Foodtruck 

Fredag den 6/8 samt 20/8 kommer 
La Cholita Foodtruck sälja mexikansk 
mat på Säljgården i Noret.

Det kommer även vara loppis samt 
försäljning av KRAV-odlad färskpotatis.

Välkomna mellan 12-18

”Du/ni som bråkar och hotar ungdomarna på olika sätt,
med att fotografera och skrika åt dom är inte så bra.
Kommer ihåg i undomen med att ju mer som de reagerar, så vart det bara värre.
Om de spelar för högt sena kvällar är naturligtvis inte bra, när en del ska upp tidigt för att 
arbeta. 
Prata dem med vänlig ton som så blir det lugnare och kanske t.o.m.kompisar.
Hälsar en som tycker om ungdomarna när de slår av musiken och vinkar så gott när min 
fru promenerar med vår hund
på kvällarna.

Tomas Holst Dala-Järna.
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TE-BYGG & PLÅT AB

076-277 41 15,  tebygg.se

Vi utför jobb inom: 
Plåt, Tak, Problemträd, 

byggnadsarbeten och övrigt.



dalavattenavfall.se/grovavfall

Beställ hämtning av ditt grovavfall

En bättre miljö idag och för kommande generationer. 

Du som privatkund med eget abonnemang har möjlighet  
att beställa hämtning av grovavfall vid din fastighet.  
Grovavfall är skrymmande avfall som inte får plats i  
avfallskärlet eller som ska lämnas på återvinningscentralen, till 
exempel möbler, vitvaror och stora leksaker.

Beställ hämtning före kl. 12.00 på fredagen veckan  
innan hämtningen via: 

• formuläret på dalavattenavfall.se/grovavfall eller
• vår kundservice 0247 - 44 100

Placera det som ska hämtas vid närmaste farbara väg,  
senast kl. 06.00 på hämtningsdagen. 

Kostnad: 185 kr för max 2 kollin. Extra kolli 50 kr/st. 

Som ett kolli räknas t.ex. ett kylskåp eller löst avfall av ett och  
samma slag som buntats ihop/emballerats så att det kan  
lyftas i ett stycke. 

 
OBS! Vi kan inte hämta alla sorters avfall; byggavfall, farligt avfall, bildelar  
och vedpannor är exempel på avfall vi ej kan hämta.

Årets  
hämtningsdatum: 

19 augusti
16 september
11 november
16 december

Äntligen dags igen LAGTÄVLINGENÄntligen dags igen LAGTÄVLINGEN
Matchspelet om Mor Kjells klubbaMatchspelet om Mor Kjells klubba

vid MINIGOLFBANAN i Skålö!vid MINIGOLFBANAN i Skålö!

För alla 2-mannalagFör alla 2-mannalag
Startavgift 200:-Startavgift 200:-

Lördagen den 28 augusti kl 12.00Lördagen den 28 augusti kl 12.00
Anmälan och info Nils, Tfn 070-538 76 10Anmälan och info Nils, Tfn 070-538 76 10

Anmälan senast torsdag 26 augusti     Anmälan senast torsdag 26 augusti     VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!
Grupper kan ringa bystugans tfn. 123-610 79 40, för bokning. 

Vi följer regeringen och folkhälsomyndighetens rekommendationer.



Söndag 8 augusti 
Kl 11.00  Järna, Gudstjänst på nya kyrkogården, Båt Lena.  
Kl 14.00  Nås, Gudstjänst på kyrkogården, Båt Lena. 

Ta med egen stol och fikakorg till våra gudstjänster.

Vi följer regeringen, folkhälsomyndighetens 
och stiftets rekommendationer.
Reservation för eventuella ändringar.

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

I MALUNG AB
BYGG-TEKNIK

0280 - 131 20                              Tel. 0280-131 20

– Försäljning
– Installation
– Service av

20XX

Vinterrabatt

7 000 kr 
på utvalda 

värmepumpar.*

Regeringen har sänkt ROT-avdraget.  
Men bara lugn. Vi kompenserar dig med 
7 000 kr i rabatt, så att du kan njuta av 
alla fördelar en ny IVT-värmepump ger. 
Till exempel mer och billigare varmvatten. 

Välkommen till oss för en fri offert 
och sparkalkyl.

* Gäller t.o.m. 31 mars 2016.
Se ivt.se för mer information.

Rör • Bygg • Murning
Kakel och klinker

Tel. 070-678 73 87

Allt
inom
bilvård

TORNEMALMS
BILREKOND
070-656 03 96

 Tfn. 070-228 14 24

Korrektur från Vansbrobladet AB.
Granska och återkom med godkännande/Ändringar via:

Mail: vansbrobladet@telia.com eller Telefon: 0281 - 719 88 Senast Måndag Klockan 12.00

Tänk på Bystugans minnesfond:
B.G. 130-3999 

Swish: 123-610 79 40

Kvinnojouren Marie Kvinnojouren Marie 
Vansbro, Leksand, Gagnef

TELEFONJOUR
dygnet runt

070-663 53 79

Svenska Volvo Amazon Klubben
Under lördagen avslutades Amazonklubbens vistelse i 
Vansbro. Man ställde ut alla bilarna för allmänt beskå-
dande, en del av Järnvägsgatan stängdes av och Amazo-
nerna radade upp sig efter gatan. Enligt uppgift var det 
mycket besökare som tog sig en titt trots det lite halvdå-
liga vädret.

I lokparken hade en uppblåsbar rutschkana ställts upp, 
det var Vansbro Barnens dags förening som stod för den 
delen tillsammans med att korv med bröd serverades till 
alla barnen.

Under den tid 
jag var där var 
kön lång upp i 
trappen för att 
sedan slänga 
sig ner utför 
stupet.

Text o Bild NG



Ni når oss dygnet runt på
0281-20990, 0241-20990

www.dalkullornas.se
Irene & Elin
Medlemmar i SBF

Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

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

Menyn finns på dalajarnahotell.se
Tel. 0281-206 98

0281-109 55

Facebook Instagram

selinsvansbro.se

Dagens lunch 
serveras

hela sommaren
Se 

Välkomna!

Folketshusvägen 1, Vansbro • 0281-103 63
Öppet Mån-Tors11-22, Fre-Lör11-23 Sön11-22

BROGRILLENBROGRILLEN
GRILLKÖK & PIZZERIA

Sågvägen 1  
Tfn 0281-71354

Vecka 32
9/8-13/8

Mån: Hemlagad schnitzel med beasås  
 stekt potatis och pommes. 
 Rödspätta med remouladsås  
 och kokt potatis. 
Tis: Grekisk lasagne med fransk  
 tomatsallad.  
 Stekt fläsk med löksås och kokt  
 potatis.
Ons: Pannbiff med löksky och potatis 
 mos. 
 Strömming med skirat smör och  
 potatismos.  
Tor:  Kålpudding med gräddsås, 
 lingonsylt och kokt potatis. 
 Kycklinggryta med ris.
Fre:   Grillad fläskfilé med rödvinsås  
 samt beasås och stekt potatis  
 eller pommes. 
 Gösfilé med skagenröra och  
 kokt potatis. 

Plankafton varje onsdag.
Fläskfilé, Fisk, Kyckling på planka

129:- Även avhämtning!

Tfn, 0281-100 35

Mån: Fiskgratäng med räkor, dill  
           och citron. 
           Viltskavsgryta med pressad  
           potatis och gelé.
Tis:    Stekt fläsk, potatis och löksås.
           Pasta med kycklingsås. 
Ons:  Nasi goreng med chilidressing  
           och stekt ägg.
           Panerad fisk med remouladsås   
           och citron. 
Tors: Raggmunk, stekt fläsk o lingon. 
          Lasagne.
Fre:   Fläsknoisette med bea, rödvins-    
          sås, stekt potatis el pommes.
          Oxfilépasta med dijonsenap och  
          Karljohansvamp.

Välkommen till 
Begravningsbyrån Brandser
Förlusten av en nära anhörig hör till de svåraste
stunderna i livet. Med erfarenhet och omtanke 
hjälper vi Er med allt som berör begravningen.  

Tel: 0281-140 36 – besvaras dygnet runt.

Begravningsbyrån Brandser 
Järnvägsgatan 52, 786 31 Vansbro 
www.brandser.se



till Er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår kära

Sjutti Anders
Nilsson

vid hans bortgång och
begravning. Ett särskilt tack till

Hemtjänsten i Dala-Järna 
samt Bäckaskog avd.1.

Inga, Börje och Kristina

till Er alla som hedrat minnet av
vår kära

Ingrid Olsson

vid hennes bortgång.
För blommor till hemmet och
begravningen samt gåvor till

olika minnesfonder.
Ett särskilt tack till 

Hemtjänsten i Nås samt
Söderåsen avdelning Gul 1.

Thomas, Ulla och Åsa 
med familjer

Vår älskade

Marie Skantz
* 9 januari 1959

har lämnat oss i stor sorg 
och saknad

Nås den 22 juli 2021

Sanna och Andreas
Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner

Kära lilla Mamma,
nu är Din strävan slut
All smärta den är borta
och Du får vila ut
För allt vi vill Dig tacka
för kärlek rik och stor
För omsorg och all möda
Tack kära lilla Mor

Avskedet sker i kretsen 
av de närmaste.

Tänd gärna ett ljus för Marie på
www.dalkullornas.se

Vår kära 
Pappa, son och bror

Roine Bergström
* 18 juli 1975

har lämnat oss i stor 
sorg och saknad

Dala-Järna den 23 juli 2021

Ida, Ellen, Kimberly
Far och Mor

Lottie och Micke 
med familj

Fredrik 
Robert och Moa

med familj
Marianne med familj

Övrig släkt och vänner

Du somnade stilla
När färden var slut
Från allt vad Du lidit
Du nu vilar ut
I tacksamt minne hos oss
Du skall bo
Vi unnar Dig vila i ro

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Järna kyrka fredag 
20 augusti i kretsen av de

närmaste, pga rådande pandemi. 
Tänk på Cancerfonden 

Tel.010 - 199 10 10
Tänd gärna ett ljus för Roine på

www.dalkullornas.se

till Er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår käre

Wahan Harutun
vid hans bortgång 
och begravning.

ELSMARI
Daniel och Anna-Maria

Vår kära

Inga-Brita
Johansson

* 21 april 1936

har idag stilla somnat in

Nås den 13 juli 2021

ÅKE
Per och Ulrika
Mathias, Marcus

Övrig släkt och vänner

En gång blir allting stilla
En gång får allting ro

Avskedet sker i kretsen 
av de närmaste.

Tänd gärna ett ljus för Inga-Brita
på www.dalkullornas.se



VI VILL HA DINA TIPS!
Skicka gärna in tips om 
evenemang och hän-
delser som du vill läsa 

om i Vansbrobladet

BastubadetBastubadet          

 Nås bastubadareNås bastubadare

vid sporthallen, Nederborgs skola vid sporthallen, Nederborgs skola 
i Nås i Nås 

öppnar igen på fredag öppnar igen på fredag 
kl.16.30 till 19.30kl.16.30 till 19.30

Alla hjärtligt välkomna!Alla hjärtligt välkomna!

4 augusti - Alla systrars dag 
Passa på att baka något gott att bjuda din syster på! 

Smulig 

BLÅBÄRSPAJ 

Ingredienser för 8–10 bitar

Fyllning
ca 4 dl blåbär
1 msk potatismjöl
1 msk strösocker

Smuldeg
3 dl vetemjöl
1 dl havregryn
¾ dl socker
1 nypa salt
125 g smör, rumsvarmt 

Gör så här:

1. Sätt ugnen på 225 grader.

2. Smöra en pajform, 24–26 cm 
i diameter.

3. Blanda blåbären med potatismjöl och 
socker. Bred ut dem i botten på formen.

4. Smuldeg: Häll mjöl, havregryn, sock-
er, salt och smör i en bunke. Nyp ihop 
alla ingredienserna med fingrarna till 
en smulig deg.

5. Fördela smuldegen över bären.

6. Grädda pajen längst ner i ugnen i 
25–30 min.



Ha en fortsatt
trevlig sommar!

 
  

 

 

 

 

Medicinsk Fotvård i Dala-Järna 

Tel. 070-240 93 38 

 

 

 

 
 

Välkommen till Bettys skafferi

Smörgåstårtor
Räksmörgåsar

Räkbakelser och sötebröd

Närsjövägen 27, Nås 
070-306 70 24 

OBS! endast beställning

Klassisk massage
Triggerpunktsbehandling
Andullationsmassage

Lymfmassage
Hot stone massage
Koppning

Vi anpassar alla behandlingar
efter behov och önskemål

Varmt Välkommen till Blå huset!
Info och tidsbokning 070-228 23 67

Susannes Fot & Kroppsterapi
Medicinsk Fotvård-Kinesiologi
Kraniosakralterapi-Bemer
Psykopraktik-Presentkort
Näring från Friway-Thorne
SupremeNutrition

Välkomna till Blå Huset 
Info och tidsbokning 070-324 84 53

Skönhet & välbefinnande 
- för både kropp och själ

Välkommen 
till

VILL DIN VERKSAMHET SYNAS 
HÄR PÅ SIDAN?

kontakta Vansbrobladet 
för mer information.

Glad
sommar
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VANSBRO KOMMUNS SKOLOR, LÄSÅRET 2021/2022

Eleverna börjar tisdagen den 17 augusti

BERGHEDENS SKOLA
Årskurs F-6, Skolstart 07:45 / skolslut första dagen 13:15.
Ansvarig rektor Ulrika Lennartsson, tel: 0281-751 39.

PARKSKOLAN
Årskurs F-3, Skolstart 08:10 / Skolslut första dagen 13:40.
Ansvarig rektor Ulrika Lennartsson, tel: 0281-751 39

MYRBACKA SKOLA 
Årskurs 4-6, Skolstart 07:45 / Skolslut första dagen 14:10.
Ansvarig rektor Susanne Kock tel: 0281-753 40.

NEDERBORGS SKOLA 
Årskurs F-3, Skolstart 08:50 / Skolslut första dagen 13:40.
Ansvarig rektor Susanne Kock, tel: 0281-753 40.

SMEDBERGSSKOLAN 
Årskurs 4-6 skolstart 8:10 – Skolslut första dagen 13:45
Årskurs 7-9 skolstart 8:10 – Skolslut första dagen 15:15
Årskurs 4-6 samling i resp. klassrum, 
Årskurs 7-9 samling i resp. arbetslags lokaler. 
Ansvarig rektor åk 4-9 Camilla Andersson, tel. 0281-751 04

Busstidtabeller finns att hämta på www.dalatrafik.se.

För detaljer ang. skolskjutsar, kontakta Dalatrafik 0771-95 95 95
eller kommunens skolskjutshandläggare Annika Holtmoen 0281-753  38.

OBS! Kom ihåg att det är lag på att använda bilbälte i bussen.

VANSBRO KULTURSKOLA
Instrumentalundervisningen startar vecka 36
Lärarna kontaktar eleverna om nya tider.
Mer information finns på kommunens hemsida www.vansbro.se

OBS! På grund av rådande coronaläge kan vårdnadshavare endast delta utomhus 
eller utifrån överenskommelse. 

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!
Rektorerna


