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Barn och cancer hör inte ihop.

Marta 7 år, leukemi.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack.

Sofi
- Kan beställas i 
många olika tyger
soffa 9995:-
Fåtölj 5495:-

Trumf Hörnsoffa
257 x 212cm
Vändbar.

Furudal Kontinental
180cm 
- svensktillverkad
- fast/medium 
- 7 zons fjädersystem
Finns även i andra 
storlekar.

Hemmadirekt.se 
Möbelbutik i Nås

Öppettider: Månd-torsd 12-18, fred 12-16, lörd 10-14. Tfn 0281-307 77 Adress: Legolandsvägen 1

Sunny Kontinental
120 x 200cm 3695:-
140 x 200cm 3995:-
160 x 200cm 4295:-
180 x 200cm 4495:-
Gavel tillkommer.

7995:-7995:-

15.995:-15.995:-

Bergen Fåtölj
- seniorfåtölj med 
ställbar rygg.
- pall ingår

4995:-4995:-

Polar Matgrupp
Bord + 4 stolar
stolen finns i flera 
olika tyger.

4495:-4495:-

NYHET!NYHET!



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

JL BIL & DÄCK

Skålö 537 • 073-822 21 64

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se 

anders.strandberg@muntersbygg.se

Rör • Bygg • Murning
Kakel och klinker

Tel. 070-678 73 87

Allt
inom
bilvård

TORNEMALMS
BILREKOND
070-656 03 96

TE-BYGG & PLÅT AB

076-277 41 15,  tebygg.se

Vi utför jobb inom: 
Plåt, Tak, Problemträd, 

byggnadsarbeten och övrigt.

Nu börjar skidsäsongen för DJIK skidor!

Vi drar igång med träningsgrupperna 23/9 kl 18 
vid Grötholn.

För nybörjare kör vi ”Skidkul Barmark” 5 torsdagar 
med start 16/9 kl 18 vid Grötholn. 
Från födda 2017 och äldre. I vinter kör vi sen 5 
gånger på snö.

Kostnad:  
Medlemskap i DJIK eller 100 kr/5 gånger.”

VÅGA FRÅGA - SAMTAL KAN RÄDDA LIV! 

SUICIDPREVENTIVA DAGEN 10 september 
Ljusmanifestation på Kroons torg kl. 17.00-19.00 
Vi tänder ljus för alla som inte längre är med oss. 
Kom och träffa oss och få information hur vi kan 
stötta och hjälpa. 

I samarbete med: 

Vansbro Vårdcentral
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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

Målning av tak!
Nu lämnar vi 30% rabatt 

inför hösten på  

Takmålning av plåttak,  

Betongpannor m.m

5 års garanti, Rot-avd
Tel: 076-5887024

Sonnys måleri

 

Här kan du förtidsrösta i Järna med Nås och 
Äppelbo församling

Järna församlingshem, Dala-Järna
Måndag – fredag 6-10 september kl 10.00 – 12.00
Lördag 11 september   kl 13.00 – 15.00
Måndag – fredag 13-17 september kl 10.00 – 12.00
Lördag 18 september   kl 13.00 – 15.00
Valdagen, söndag 19 september kl 09.00 – 11.00

Kvällsöppet
Torsdag 9 september   kl 17.00 – 20.00
Onsdag 15 september kl 17.00 – 20.00

Rösta på Valdagen 19 september 2021
Vallokal Bergheden skola, Äppelbo
Kl 09.00 – 11.00, kl 16.00 – 20.00
Vallokal Järna församlingshem, Dala-Järna
Kl 09.00 – 11.00, kl 13.00 – 15.00, kl 18.00 – 20.00
Vallokal Bygdegården, Nås
Kl 09.00 – 11.00, kl 16.00 – 20.00
eller vid röstningslokal Medborgarhuset, Vansbro
kl 09.00 – 11.00, 14.00 – 16.00.

Kom ihåg att ta med röstkortet !
Välkomna att avge din röst !

Valnämnden i Järna med Nås och Äppelbo församling
Vid ev frågor ring 0281-20458



Opsa Dreads&Hår
innehar Frisörlicens

Myrbacka 83, Dala-Järna

Boka din tid hos mig för 
Klippning, Färgning eller

 Dreadlocks på:

Ring/Smsa 076–2310912
Onlinebokning:
opsa.valei.com

Välkommen! 
/Emma Joelsson

Instagram: opsadreadsnhair
Facebook: Opsa Dreads & Hår

SVETTIGT-BILLIGT & BRA
Nu kör vi igång! 

Myrbackahallen
Sönd.  12/9 kl.17.00-18.00 Familjegympa.
Sönd.  12/9 kl.18.00-19.00 Styrka och kondition.
Onsd.  15/9 kl.19.00-20.00 Motionsgympa
Helena 073-053 14 27

Kvarnåkerskolan
Månd.  13/9 kl.18.30-19.30 Motion Herrar
Olle 072-699 15 94

OBS! Varken dusch eller bastu kommer 
att vara tillgängligt tills vidare. 

Välkomna! D-J Motionsgymnastik

Vandringens dag 
11 september

Häng med på en tur på en av 
våra upprustade vandrings-
leder i Äppelbo. Vi finns vid 
starttavlan på Roddarheden 

kl.10-14, leden går mot  
Holberget/Risåsen.  

Tipspromenad efter sträckan 
från Roddarheden fram till 

korsningen Holberget/ 
Storholen.  

Glöm inte matsäcken. 
För mer info se våra sociala 
medier eller vår hemsida:
www.friluftsframjandet.se 

/vasterdalarna

VÄSTERDALARNA

LÅT ÄVENTYRET BÖRJA! 

Det enda som slår att ta del av äventyret, är att leda det. 
Få saker slår känslan av att vara den som ger deltagarna förtroende.  

Ditt engagemang bidrar till att människor kommer ut i naturen. 
 Är du redo att bli en av oss? 

Kom och träffa några av våra ledare i Västerdalarnas lokalavdelning 
 på Äppelbo höstmarknad den 17/9 kl.10-15. 
 Så berättar vi mer om vad just Du kan göra! 

 

 

 

Konstutställning på Lisa´s Galleri 070-882 08 82 
Västergatan 10 Vansbro (ingång Äppelbovägen) 

Vernissage 11/9 kl 13-18 
Välkomna!  

Inga-Lill Morén Kristensen 070- 774 29 60 

Äppelbo AIK kallar till årsmöte
Torsdagen den 23 september kl:18.00
Plats: Klubbstugan, Gullängen
Möt upp så många som möjligt!
Välkomna!
Styrelsen

Svart och vit hörselskydd 
upphittat i Hulån efter gamla 
E16. Återfås mot beskrivning. 

Tomas i Duvnäs 
070-623 88 41



Ljung och Fröjd
Välkomna

Öppettider mån - fre kl 10-18  lör 10-14

Semesterstängt 13 – 21 september
------------------------------------
Ändrade öppettider från 22 september
Mån-Tis               Stängt 
Ons-Fre               8.00-16.00,  
 Lunch 12.00-13.00 

NYFIKEN PÅ 
VÄVNING?
AVKOPPLING, 
KULTURARV, 
ÅTERBRUK

Har du funderat på att lära dig 
väva?

Eller har du vävt tidigare?
Prova på i Björbo vävstuga!

Handledning av erfarna vävare.
Väv sedan den tid som passar dig.

Vill du veta mer?
Ring oss så berättar vi.

Gun-Britt Fors 
tel 070-267 79 93

Vi kör ut: 
Bergkross, makadam och sållad 
matjord 
Ring Bengt 070 312 56 60 
-------- 
Vi utför: 
Grävning, dikning och sten 
plockning 
Ring Rikard 070 691 30 62

Ett stort TACK till alla våra medlemmar som på olika sätt bidrar

i det vardagliga föreningsjobbet och särskilt nu inför kyrkovalet

med att diskutera strategi och program, förstärka vår kassa för 

marknadsföring, plocka valmaterial till utskick till hushållen,

fixa paj, pizza, kaka på arbetskvällar, 

ställa upp som valförrättare m.m.

I det osynliga arbetet görs vår förening till en stark kraft.  

 
 

Jag vill ha en välkomnande 
kyrka, där särskilt barn och 
unga får ta plats. 
Jag vill att alla våra kyrkor ska 
användas. 
 

        Ann-Katrin 
        Gunnarsdotter Andersson 

 

 

 

                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fantisera, bli inspirerad, hos...

KD Textil Dala-Järna, tfn 0281-21188KD Textil Dala-Järna, tfn 0281-21188

lådor med Stuvar & Garn 



” Till Ica Vansbro. 
Vad är det som har hänt med Ica ?
Otrevlig personal (en del) hälsar inte på kunderna , dem har inte tid när en frågar 
om vad varorna finns , eller om dem vet när varan kommer att komma till butiken. 
Jag har varit kund hos Ica i snart 50 år och aldrig blivit så nonchalant bemött. Jag 
upplever att den nya personalen är mer service inriktade än dem som har varit där 
längre. Skärpning Ica om ni vill ha kvar era kunder !!!
Anonym.

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.

  

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •      facebook.com/vansbrokommun •       vansbrokommun • vansbro.se

Vansbro simhall och gym öppnar

Nu har vi öppnat både simhall och gym igen.

För att det ska vara möjligt att hålla avstånd gäller max 50 personer i simhallen och max 35 
personer i gymmet. Om för många kommer samtidigt, stänger vi insläppet tills alla får plats
Bastun är tyvärr stängd och vi återkommer med tider för gruppträningarna.
Gymmet har fått ett nytt och fint golv som vi hoppas ni hjälper oss att hålla helt och rent!

Det här gäller fortfarande:
- Stanna hemma när du har symtom
- Tvätta händerna
- Hålla avstånd
- Sprita träningsredskap efter användning 
- När du kommer till gymmet ställer du dina skor på anvisad plats. Att kunna räkna antalet skor 
är ett sätt för personalen att hålla koll på att det inte är för många i gymmet samtidigt. Är det fullt 
i skohyllan är det fullt i gymmet och du får inte gå in förrän någon annan gått ut.

Öppettider:
Måndag: 13.00-18.30 allmänheten 18.30-20.00, kvällssim (gym 12.00-20.00)
Tisdag: 06.00-08.00 morgonsim, 13.00-20.00 allmänheten (gym 06.00-08.00, 12.00-20.00)
Onsdag: 06.00-08.00 morgonsim, 13.00-18.30 allmänheten, 18.30-20.00 kvällssim (gym 06.00-
08.00, 12.00-20.00)
Torsdag: stängt
Fredag: 09.00-12.00 pensionärstid, 12.00-20.00 allmänheten (gym 12.00-20.00)
Lördag: 07.00-17.00 allmänheten (gym 07.00-17.00)
Söndag: stängt
OBS! Kassan stänger 30 minuter innan stängning.

Vi följer ansvarig myndigheters rekommendationer. Öppettider och restriktioner kan komma att 
ändras med kort varsel på grund av rådande pandemi.



  Rösta på Centerpartiet  
i kyrkovalet den 19 september 

  
 

 

 En öppen, nära och grön folkkyrka. 
 En demokratisk kyrka med lokalt inflytande. 
 Omsorg om människor – förstärkt diakoni.  
 Samverkan med goda krafter i vår bygd. 
 Barn och unga ska få ta plats. 
 Gudstjänster i alla våra kyrkor. 
 Ett rikt sång- och musikliv. 
 Ansvarsfullt och aktivt miljöarbete. 
 Bruka och vårda kyrkobyggnader och föremål. 
 En kyrka som värnar om traditioner  

och samtidigt är öppen för nya idéer. 
 

 

            Vi värnar om miljön, därför får du inte valsedlar i postlådan. 
                                     Våra valsedlar finns i alla vallokaler! 
                                        
   
 
                                                              
 

 

 

 

                                                         

 

 

Järna Hembygdsförening Järna Hembygdsförening 

Årsmöte för Järna hembygdsförening 
på hembygdsgården i Grånäs 

onsdag 22 september kl 18:00 
sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

Vi bjuder på kaffe och tårta. 
Alla medlemmar hälsas Välkomna!
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Nya äventyr & utflyktsmål i och 
kring Vansbro kommun

Varje vecka!

mittidetvilda.blogg

mittidetvilda.se

Emmy  
Ihlar

Hitta ditt nästa äventyr i Vansbro kommun!

mittidetvilda.bloggmittidetvilda.se

Kvinnojouren Marie Kvinnojouren Marie 
Vansbro, Leksand, Gagnef

TELEFONJOUR
dygnet runt

070-663 53 79

 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



Vi finns i Dala-Järna
  I samarbete med Järna Köpmannaförening

Tel. 0281-130 90

www.dackteam.se

Tel. 0281-130 90

www.dackteam.se

Tel. 0281-130 90

www.dackteam.se

-  Revision -  Skatterådgivning
-  Bokföring -  Årsredovisningar
-  Bokslut 

Robin Lindkvist
Auktoriserad revisor
070-324 94 26

www.anroli.se
facebook.com/anrolirevision

Myrbacka 85A (Mitt i city)

Tel. nr: 073-262 02 20

Öppet igen. mån.10-13, ons.15-18, fre.10-13

jajarna@telia.com
www.dala-jarna.se

Intresseföreningen

Förmedlar och värderar

jord- och skogsfastigheter

070-295 73 03

VILL DIN VERKSAMHET SYNAS 
HÄR PÅ SIDAN?

kontakta Vansbrobladet 
för mer information.

VILL DIN VERKSAMHET SYNAS 
HÄR PÅ SIDAN?

kontakta Vansbrobladet 
för mer information.

Färgbeskrivning logotyper Säljgården AB
Färger loggo EC (fyrfärg): blå = 100% cyan, 60% magenta • grön = 50% cyan, 100% gul, 40% svart.
Färger sigill EC (fyrfärg): blå ”S” = 50% cyan, 30% magenta • grön ”G”= 25% cyan, 50% gul, 20% svart 
 • ram = 100% cyan, 60% magenta.

Färger loggo PMS (färgblandning):  blå = pms 293 C • grön = pms 576 C.
Färger sigill PMS (färgblandning):  blå = pms 293 C 50% • grön = pms 576 C 50%.

Färger loggo grå: svart = 100% • grå = 50%.
Färger sigill grå:  svart = 100% • grå = 50%.

EC-loggor (eps-loggorna är vektoriserade)

Saljgard_gris_ec.eps Saljgard_gris_ec.tif
Saljgard_redov_ec.eps Saljgard_redov_ec.tif
Saljgard_skog_ec.eps Saljgard_skog_ec.tif

Saljgard_gris_ec.jpg Saljgard_gris_ec.bmp
Saljgard_redov_ec.jpg Saljgard_redov_ec.bmp 
Saljgard_skog_ec.jpg Saljgard_skog_ec.bmp

Saljgard_gris_pms.eps Saljgardgris_sigil_pms.eps
Saljgard_redov_pms.eps Saljgardredov_sigil_pms.eps
Saljgard_skog_pms.eps Saljgardskog_sigil_pms.eps

Saljgardgris_sigil_ec.eps Saljgardgris_sigil_ec.tif
Saljgardredov_sigil_ec.eps Saljgardredov_sigil_ec.tif
Saljgardskog_sigil_ec.eps Saljgardskog_sigil_ec.tif

Saljgardgris_sigil_ec.jpg Saljgardgris_sigil_ec.bmp
Saljgardredov_sigil_ec.jpg Saljgardredov_sigil_ ec.bmp
Saljgardskog_sigil_ec.jpg Saljgardskog_sigil_ec.bmp

PMS-loggor (eps-loggorna är vektoriserade)

Gråa-loggor (eps-loggorna är vektoriserade)

Saljgard_gris_gra.eps Saljgard_gris_gra.tif
Saljgard_redov_gra.eps Saljgard_redov_gra.tif
Saljgard_skog_gra.eps Saljgard_skog_gra.tif

Saljgard_gris_gra.jpg Saljgard_gris_gra.bmp
Saljgard_redov_gra.jpg Saljgard_redov_gra.bmp 
Saljgard_skog_gra.jpg Saljgard_skog_gra.bmp

Saljgardgris_sigil_gra.eps Saljgardgris_sigil_gra.tif
Saljgardredov_sigil_gra.eps Saljgardredov_sigil_gra.tif
Saljgardskog_sigil_gra.eps Saljgardskog_sigil_gra.tif

Saljgardgris_sigil_gra.jpg Saljgardgris_sigil_gra.bmp
Saljgardredov_sigil_gra.jpg Saljgardredov_sigil_ gra.bmp
Saljgardskog_sigil_gra.jpg Saljgardskog_sigil_gra.bmp

100% svart (eps-loggorna är vektoriserade)

Saljgard_gris_gra.eps Saljgard_gris_gra.tif
Saljgard_redov_gra.eps Saljgard_redov_gra.tif
Saljgard_skog_gra.eps Saljgard_skog_gra.tif

Saljgard_gris_gra.jpg Saljgard_gris_gra.bmp
Saljgard_redov_gra.jpg Saljgard_redov_gra.bmp 
Saljgard_skog_gra.jpg Saljgard_skog_gra.bmp

Saljgardgris_sigil_gra.eps Saljgardgris_sigil_gra.tif
Saljgardredov_sigil_gra.eps Saljgardredov_sigil_gra.tif
Saljgardskog_sigil_gra.eps Saljgardskog_sigil_gra.tif

Saljgardgris_sigil_gra.jpg Saljgardgris_sigil_gra.bmp
Saljgardredov_sigil_gra.jpg Saljgardredov_sigil_ gra.bmp
Saljgardskog_sigil_gra.jpg Saljgardskog_sigil_gra.bmp

Lizzie 070-378 85 75 • Henrik 073-277 16 90

GÅRDENS ÄGG
samt KRAV-odlad färskpotatis 

finns i vår gårdsbod



Vi finns i Dala-Järna
  I samarbete med Järna Köpmannaförening

070-366 15 95

Måndag-Stängt
Tisdag-fredag:
10.00 - 18.00

Lördag:
10.00-14.00

Öppet Måndag-Lördag 8-21, Söndag 9-21

Hemköp Dala-Järna 0281-200 01 • hemkop.se/Butiker/Hemkop-Dala-Jarna

Välkommen till ortens mest omtyckta matbutik!

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

Mail: vansbrobladet@telia.comvansbrobladet@telia.com eller Telefon: 0281 - 719 880281 - 719 88 Senast Måndag Klockan 12.00

       070-245 90 84 

Batterier för de flesta fordon
Startmotorer, generatorer, m.m.Batterier för de flesta fordon

0281 - 200 05
Måndag - Fredag 10.00 - 18.00, lunch 12.00 - 13.30. Lördag 10.00–13.00

Vitvaror - Tv - Datorer - Mobiltelefoner

Vid köp                      
av valfri byxa, 

får Du                     
20% rabatt            

på överdelar 
t ex tröja, skjorta, blus, 

top, mm. 
Gäller månaden ut, 

t o m 31 mars 

Välkommen till oss, vi har öppet som vanligt! 

Butiken fylld med höstnyheter

Hjälp Till Liv 
Dala-Järna

Secondhand
Myrbacka 92

Tisd kl.14-18   Torsd kl.14-18   Lörd kl.10-13

Butikens ÖPPETTIDER:

Fantisera, bli inspirerad hos...

Dala-Järna Tfn 0281 21188

Lagerrensning / REA pågår
Höstnyheter

 Markiser och vävbyten 
Persienner & reparationer 

Myrbacka 92, Dala-Järna
0281- 206 89, 070- 691 83 80

Dala 

Markis & Persienn
VILL DIN VERKSAMHET SYNAS 

HÄR PÅ SIDAN?

kontakta Vansbrobladet 
för mer information.

Veckans rätt
sallad, smörgåsar, fika, matbröd.
Beställ gärna tårta från oss!

Ryggåsstugan

070-261 66 93           ryggasstugan.com

torsdag-söndag 11-20
v.39-43 STÄNGT
fr. v.44 torsdag-söndag 11-20



LÖRDAG 11/9    SÖNDAG 12/9   11.00-15.00
I år firar vi Jolpäronsfesten på alternativt sätt med TORGHANDEL på Myr-
backa.
LÖRDAG: Försäljningar av POTATIS, Grönsaker, Ägg, Blommor, Fisk m.m. 
Hantverkare.  
Lotterier. Tipspromenad.
SÖNDAG: Besök Öppna Gårdar :Bl.a Säljgården i Noret inkl Cholita Food 
Truck. Baggården i Kvarnåker EkoGrönsaker-självbetjäning. Pehrsgården i 
Nordanåker med grönsaker av alla de slag.                     / Föreningen JaJärna /

Dalablomman.se     0722412882

DALABLOMMAN 
FIRAR 1ÅR 

UTFÖR 
BLOMMOR 
TILL 
BRÖLLOP
BEGRAVNING
BLOMSTERBUD
BESKÄR 
ÄPPELTRÄD
 
FÖRSÄLJNING  
PÅ 
JOLPÄRONS- 
FESTEN

FISKBILEN
Anna-Lenas Delikatesser AB
Kommer fredagen den 10 september 
att stå vid:

Tempo i Björbo, kl 11.00-12.00
Gulfmacken i Nås, kl 12.30-13.30
Hemköp i Dala-Järna, kl 14.00-14.30
Kroons torg i Vansbro, kl 15.00-16.30
Mobil 070-685 53 51
Ring senast torsdag förmiddag för beställning 
av våra goda smörgåstårtor och räksmörgåsar

 

 
 
Jag vill att kyrkan ska vara 
öppen och att alla ska känna 
sig välkomna.  
Kyrkan ska också vara lokalt 
förankrad och samverka med 
goda krafter i vår bygd. 
 

                Annika Simm Eriksson 

 
 

 

 

Ewa Säther Elofsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vansbro-
kommendören 
Sven Nilssons 

nya bok 

Följ med på en båttur utmed Västerdalälven och 
över till Österdalälven och vidare ner till utloppet 

i Östersjön. 
 

Möt förhållanden bland dalfolk och läs om  
personligheter från väckelsetider i Dalarna. 

Boken finns att köpa på Biblioteket i Vansbro. 
100 
kronor 

VANSBROBLADET
Hela Vansbro kommuns nyhetsportal

VBVANSBROBLADET
Hela Vansbro kommuns nyhetsportal

VB
www.vansbrobladet.se



Nimatopaal söker Inköpsansvarig

Vi söker nu en medarbetare till vår inköpsorganisation i Dala-Järna varifrån vi bearbetar hela nord-
iska marknaden. Arbetet består av hela kedjan som ingår i inköpsprocessen – från prisförhandling, 
prognos, flödesplanering och operativt avrop. Vi ser även möjligheter att tjänsten kan utvecklas till 
att du även är del av en grupp av medarbetare från övriga NIC-bolag i Europa som arbetar med pro-
jekt kring strategiska inköp, produktutveckling och sourcing. Vi ser gärna att du har utbildning och/
eller tidigare erfarenhet från logistik och inköp. Du kommer att ingå i Nimatopaals Distributionsteam 
där vi arbetar tätt tillsammans under såväl högsäsong som lågsäsong för att stötta vår säljavdelning 
för högsta möjliga servicegrad. 

Vi söker dig som är metodisk, kommunikativ, noggrann och med hög social kompetens. Då flertalet 
leverantörer är utländska så ska du behärska engelska i såväl tal som skrift. 

Arbetstid: Tjänsten avser heltid med 6 månaders provanställning. Tillträde till tjänsten sker efter 
överenskommelse under hösten 2021 (okt – dec).

Nimatopaal AB är ett helägt dotterbolag till Idun A/S Norge som i sin tur har Orkla ASA som moder-
bolag. Vi är specialiserade på tillbehör och ingredienser för glass och marknadsför och distribuerar, 
som en del av NIC-gruppen, konceptet NIC Glasstillbehör till hela Norden. Nimatopaal är beläget 
i Dala-Järna och har idag en omsättning på ca 110 msek. NIC-gruppen består idag av ett tjugotal 
bolag, både Sales & Distribution samt produktion, och har en omsättning på ca 2 miljarder.

Vänligen sänd din ansökan – personligt brev och CV - till oss snarast via mail. Dock senast 30 sep-
tember då ansökningar utvärderas löpande.

Mail:

hr@nimatopaal.se

För vidare upplysningar kontakta Jan Tolfsson
070-6060955
jan.tolfsson@nicice.se

” Tänk att det ska vara totalt omöjligt att köpa en ren 
vaniljglass i matbutikerna. Jag räknade till 40 olika sorters 
glass i frysboxarna, var de inte täckta med choklad, så var dem 
fyllda med söta sylter av alla de slag, eller nötter, kola och t.o.m. 
lakrits. Skulle tro att det är lika i hela Sverige. Jag vet att vi är 
många som vill ha en glass utan geggamoja! Kan det vara 
glasstillverkarna som inte vill göra en vanlig vaniljglass på pin-
ne? Eller avd är det frågan om? /En missnöjd vaniljglassätare

” Det ringer på dörren.  En stor 
påse nyplockade fina gula kantareller 
sträcks fram. Var så god! Vilken fantas-
tisk överraskning. En sådan lyx. Flera 
myskvällar framöver hösten är räddade.   
Stekta kantareller på hårt bröd. 
Tusen Tack.
Skogsvandrarna med tempo: andante 

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.



Källartorpskyrkan
Lö    11/9     10.00-15.00    Församlingsdag på Kämpudden. Lättare lunch.   
Sö    12/9     10.00                Gudstjänst på Kämpudden.         
Ti     14/9     18.00                Symöte.                                                
 
Välkomna! 

Välkommen!

Taborförsamlingen
Sö 12/9  11.00 Gudstjänst Ove Aronsson efteråt 
      Församlingsmöte
Ti 14/9  18.00 Bibelstudium och Bön

Kapellgatan 5 Vansbro

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Fredag 10 september
kl. 17.00-19.00 Vansbro, Suicidpreventiva dagen, 
Ljusmanifestation på Kroons Torg. 
Se separat annons. 

Söndag 12 september  
Kl 11.00  Järna kyrka Gudstjänst, Eva Cronsioe. 
Kl 14.00  Vansbro kyrka Gudstjänst, Eva Cronsioe. 

Välkomna!

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

STUDIESTÖD
”Stiftelsen Johanna och Johan August 
Johanssons minne”
Enligt donationsbrev från den 14 november 1919, 
finns medel att söka ur ovanstående donation till 
studier för ungdomar mellan 13 och 25 år 
– födda och boende i Nås gamla socken.
Studiestöd sökes före påbörjad utbildning eller under 
pågående utbildning.

Välkommen med din ansökan – senast den 
23 september 2021
till Järna med Nås och Äppelbo församling, 
Strandvägen 1, 786 72  DALA-JÄRNA.
Märk kuvertet ”Stiftelsen Johanna och Johan August 
Johanssons minne”

E post: jarna.forsamling@svenskakyrkan.se 



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

www.dalkullornas.se
Irene & Elin
Medlemmar i SBF

Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Begravningsbyrån 
Brandser
Tel: 0281-140 36  
 – besvaras dygnet runt

Järnvägsgatan 52
786 31 Vansbro 

www.brandser.se

till Er alla som på olika sätt
hedrat minnet av

Karin Birgitta
Ollars

vid hennes bortgång 
och begravning.

Sune och Rosi
Ruth med familj

till Er alla som på olika sätt
hedrat minnet av

Myr Rolf
Gustafsson

vid hans bortgång och
begravning.

Ett särskilt tack till Hemtjänsten

Kusinerna 
med familjer

till Er alla som på olika sätt
hedrat minnet av min Mor

Gunborg
Henningsson
vid hennes bortgång. 
Ett särskilt tack till 

personalen på Söderåsen
avd. röd 1 för god vård 
och trevligt bemötande.

Johnny

Vår käre

Sören Thörn
* 2 oktober 1942

har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad

Äppelbo 
den 27 augusti 2021

Anne-Marie, Emilia, Johanna
med familjer

Övrig släkt och vänner

Vi drömmer Du åter 
är frisk och stark

Vi drömmer Du vandrar
i skog och mark

Du ser blåbär i skog
och hjortron på myr
Du ser fisken i viken 
och älgen som flyr

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Äppelbo kyrka 

torsdagen den 16 september 
kl. 13.00. Då antalet platser 
i kyrkan är begränsat ber vi 
Er anmäla deltagande till 

Begravningsbyrån Brandser 
tel. 0281-14036.  

Akten avslutas i kyrkan. 
Tänd gärna ett ljus för Sören via

www.brandser.se



Nu är det dags för slamtömning!
Under v.38-39

Kommer vi att tömma dessa områden:
Med reservation för förändring

Grånäs, Högosta, Morn, Snöborg, Utsälje

Efter utförd tömning gör vi en orange färgmarkering bredvid er brunn.
Besök dalavattenavfall.se/slam för information om hur du förbereder för 

slamtömning

Nu är det dags för slamtömning!
Under v.11 - v.12

Kommer vi att tömma dessa områden:

BACKA

På uppdrag av 

020-200 210        dalavattenavfall.se

Nu är det dags för slamtömning!
Under v.11 - v.12

Kommer vi att tömma dessa områden:

BACKA

På uppdrag av 

020-200 210        dalavattenavfall.se
0247-44100

Sit Right AB
Hagström Förvaltning AB

Svetslego
Lyko
Nic

Frömansgården
Olsens

Snöborg Gård AB
Willmans Potatis

Skogskonsult i Västerdalarna AB
Prored/Gösta Lindkvist

Edvin Larssons Mekaniska AB
Edvin Larssons Maskinteknik AB

Vansbro Montage & Fastighets AB
Fiskarheden Trävaru AB

Kox In
Resturang Side

BillerudKorsnäs
 

AE Reklam & Service AB
Johan Blom Elektro AB

Fam. Thorén
SSI Schäfer

Hemma Direkt/Nås Servicecenter AB
Fastighetsbyrån Gagnef Vansbro

Metrona AB
Solör Bioenergi

Dala-Järna Last AB
Dalablomman

Sveden Trä
Jan & Pyret

ICA Supermarket Vansbro
Sepson

Vansbro Konditori & Bageri AB
KD Textil
ElDig AB

Tony Albinsson Byggservice

Dala-Järna IK Fotboll vill rikta ett riktigt 
stort TACK till alla de företag och 

personer som sponsrade vår 
”femkronorsmatch”!



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
Folketshusvägen 1, Vansbro • 0281-103 63

Öppet Mån-Tors11-22, Fre-Lör11-23 Sön11-22

BROGRILLENBROGRILLEN
GRILLKÖK & PIZZERIA

Sågvägen 1  
Tfn 0281-71354

Mån: Hemlagad Schnitzel med  
 bea, stekt pot eller pommes.
 Rödspätta med remouladsås  
 och kokt potatis. 
Tis: Kyckling A La King med ris.
	 Stekt	fläsk	med	löksås	och		
 kokt potatis. 
Ons: Skomakarlåda(i rödvinssås  
 bacon,purjolök)med potatismos 
	 Kummelfile	med	äggsås	och		
 kokt potatis. 
Tor:  Kåldolmar med gräddsås,
 lingonsylt och kokt potatis.
 Pasta med kyckling och 
 grönsaker i gräddig sås.
Fre:			Helstekt	Fläskfilé	med		 	
 pepparsås och potatisgratäng  
 eller pommes. 
	 Gösfile	med	skagenröra	och		
 kokt potatis.

Plankafton varje onsdag.
Fläskfilé,	Fisk,	Kyckling	på	planka

129:- Även avhämtning!

Tfn, 0281-100 35

Mån: Färsbiffar, gräddsås, lingon
 Fiskgratäng. 

Tis: Stekt fläsk med löksås.
 Pasta, kycklingsås.

Ons: Kyckling, kokos, lime & ris. 
 Panerad fisk, remouladsås, kokt  
 potatis, citron.

Tor: Grekisk moussaka m tzatsiki. 
 Raggmunk, stekt fläsk &  
 lingonsylt.

Fre: Fläsknoisette med bea, 
 rödvinssås, stekt potatis el.  
 pommes.
 Högrevsburgare med klassiska  
 tillbehör. 

Mån:  Helstekt fläskfilé med stekt potatis  
 och champinjonsås. 
 Stekt torsk, kokt potatis, citronsås. 
Tis:  Stekt fläsk med kokt potatis, löksås  
  och lingonsylt. 
  Strömming, kokt potatis och dillsmör
Ons:  Grillad kycklingfile, ris och currysås.
 Oxjärpar, stekt pot, gräddsås, lingosylt. 
Tors: Grillad fläskkarre, stekt pot & beasås. 
 Rödspätta med kokt potatis och  
 remouladsås. 
Fre:  Hemlagade köttbullar, kokt potatis,  
  gräddsås och lingonsylt. 
  Pasta med skinksås. 

Grillbuffé 
Varje fredag kl.18.00 till 22.00 

Grillad oxfilé, fläskfilé, kycklingfilé.
139:- ink. läsk. 159:- stark dryck. 

Även avhämtning! 

Vecka 37
13/9-17/9

Vinteröppet fr.o.m 13 septermber. 
söndag - torsdag öppet till 21.00 

No Happy Ending 
Nystartat tjejband från Äppelbo

 
@nohappyending

Angelica Dahlman, Martina Berglung, 
Jennica Dahlman & Olivia Ähdel



Varmt Välkomna!

Vi följer folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.

Pris från 

16 900:- 
(inkl ROT och

pumpinstallation)

LUFTVÄRMEPUMPSDAG
Tisdag 14 september
Sänk dina värmekostnad med en Låg investering!
Passar villa, fritidshus, garage eller industrilokal.

Lars-Erik, expert från Fuji, finns här och svarar på Dina frågor
samt ger råd för vad som är bästa lösningen för just Dig.

PRESENTKORT
Värde

1 000:- 
hos Åkerströms El, 

på köpet till alla som 
beställer pump under

denna dag!

Stationsv. 1, Björbo
Mån-fre 9-18, lör 10-14

Tel. 0241-79 32 70


