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Priserna gäller onsdag - söndag med reservation för ev slutförsäljning & tryckfel.
Hemköp Dala-Järna 0281-200 01 • http://hemkop.se/Butiker/Hemkop-Dala-Jarna/
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Mån - Lör 8-21, Sön 9-21

Prinskorv
Garant
240g
Max 2 köp/hushåll

Matjesill
bitar
Eldorado
200/125g
Max 3 köp/hushåll

15:-st

Fläskytterfilé
Sverige
Scan ca 600g
Max 2 köp/hushåll

KLUBBPRIS

59.95/kg

Hel VattenMelon
Klass 1
ca 4 kg

KLUBBPRIS

5:-/st

10:-/kg

Glad midsommar önskar Andreas med personal!

  Öppet under helgen
  Onsd.  8-21
  Torsd. 8-21
  Midsommarafton  8-15
  Midsommardagen 8-21
  Sönd.  9-21

Skivad lax
Falkenberg
Gravad-kallrökt
150g
Max 5 köp/hushåll

KLUBBPRIS30:-st



JL BIL & DÄCK

Skålö 537 • 073-822 21 64

TE-BYGG & PLÅT AB

076-277 41 15,  tebygg.se

Vi utför jobb inom: 
Plåt, Tak, Problemträd, 

byggnadsarbeten och övrigt.

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.

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se 

anders.strandberg@muntersbygg.se

Salong JeanetteSalong Jeanette
  Önskar en

Trevlig sommar!
Semesterstängt vecka 26-27

Nordanåker 22, Nordanåker 22, 
Dala-Järna Dala-Järna 

Tfn 070 273 08 06Tfn 070 273 08 06

 
Orka med semestern och 

få energi till hela sommarnatten! 
Prata näring med oss! 

Else-Britt och Thorsten Limnell 
Oberoende Herbalifemedlem 

Tel. 0708-689867 

Stationsv. 1, Björbo • Tel. 0241-79 32 70

Fina nya modeller 24"-75"
Priser från 2.495:-

NY TV  
till

FOTBOLLSFESTEN



Total lokalyta om 391m2, 
bestående av en stor öppen yta 
om 353m2 som kan användas 
för exempel lager/produktion.. 

Kontor, lunchrum, toalett, 
omklädningsrum med dusch 
om 38m2.

Övrigt: Egen entré samt två 
stora portar på baksidan, 
parkeringsplatser, lättillgäng-
ligt för varutransporter.
Pris: 650:-/m2 inklusive värme.
 

Tillträde omgående.

Lokaler uthyres 
Fabriksvägen 8 Vansbro

För mer info: Vänligen kontakta:
Olsson & Jansson AB
Lars-Uno Olsson 0281-757 97
Owe Westerberg 070-595 44 29

Tel. 0281-130 90

www.dackteam.se

Järna hembygdsförening

Järna Hembygdsförening Järna Hembygdsförening 

För bokning av Hembygdsgården i Grånäs ring:
Maria Skantz Tel. 070-369 45 69
Lisbet Lindkvist Tel. 070-320 68 84
OBS! Nya uthyrare 

Dala-Järna vid Hemköp
Tisdag 29/6 kl.17-17.30
Fredag  2/7 kl.17-17.30

Nås vid Tempo
Tisdag 29/6 kl.16-16.30
Fredag 2/7 kl.16-16.30

Äppelbo vid Tempo
Onsdag 30/6 kl.16-16.30
Onsdag 7/7 kl.16-16.30

Vansbro vid Flottaren 
Måndag 28/6 kl.12-12.30
Onsdag 30/6 kl.17-17.30

Butiken på sollerön öppen 

ons-söndag kl.10-18 
hela sommaren!

Nu! även hjortronsylt

Tänk på avståndet. Ta hand om varandra.

PREMIÄR!

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

076-212 15 88



Luftvärmepumpar
AC-anläggningar 

070-330 35 28

www.hja.se

Varmt välkomna nya och gamla  
kunder till min nya salong  

Opsa Dreads & Hår som öppnar 
 1/7 i Dala-Järna på 

 Myrbacka 83 (mitt emot Hemköp). 

Du kan boka din tid genom att 
Ringa/smsa: 0762310912 

Mejla: opsadreadsnhair@gmail.com 
Onlineboking: opsa.valei.com 

Innehar frisörlicens A och följer 
 självklart folkhälsomyndigheternas 

 rekommendationer. 
Ser fram emot att ta hand om både 

 nya och gamla kunder            
Välkomna med era bokningar! 

Mvh Emma Joelsson 
Instagram @opsadreadsnhair 
Facebook @OpsaDreads&Hår 

 
 

 

 

Hängbron avstängd 29 juni
Tisdagen den 29 juni är hängbron i Kvarnåker/
Snöborg avstängd för all trafik p g a besiktning.

Vi måste vara rädda om vår vackra bro
Komihåg att det är max 20 km/h samt max 2 ton 
(bruttovikt) som gäller.

Trevlig sommar önskar
Kvarnåker Snöborgs Vägsamfällighet

Glad Midsommar
önskar vi er alla läsare 

och annonsörer

Till nästa veckas tidning 
tar vi emot annonsmanus 

till på måndag kl.12

Vi ger ut bladet varje vecka 
under sommaren, men ni 
når oss enklast på mail/ 

telefon pga lite semester..

MVH Nils och Olivia 
Vansbrobladet/JärnaNytt



Söndag 27 juni 
Kl 11.00  Järna, Gudstjänst på nya kyrkogården, Torbjörn Axelsson.
Kl 14.00  Äppelbo, Gudstjänst på kyrkogården, Torbjörn Axelsson.
Ta med egen stol och fikakorg till våra gudstjänster.

Om du vill få kontakt med någon för att prata eller vill ha ett besök utomhus, 
ring till någon av oss:
Kyrkoherde Båt Lena Ekman, tel. 0281-757 01
Komminister Eva Cronsioe, tel. 0281-757 05
Komminister Torbjörn Axelson, tel. 0281-757 06
Diakoniassistent Annacari Jons, tel. 0281-757 11
Diakoniassistent Monica Bjurström, tel. 0281-757 15

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

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

OBS! 28 juni är det sista 
jourkassen innan sommar-
uppehållet. 
Återkommer i augusti.

En bättre miljö idag 
och för kommande generationer. 

Sommarens öppettider
Vår kundservice har följande telefontider  
under perioden 28 juni - 13 augusti:

• Måndag, tisdag, torsdag och fredag:  
08.00-12.00 samt 13.00-15.00  
(Lunchstängt kl. 12.00-13.00) 

• Onsdag: 08.00-12.00

 
Vår webbplats är alltid öppen - gör dina  
ärenden på dalavattenavfall.se/självservice
 
 
För att minimera de fysiska kontaktytorna för våra medarbetare 
håller vi stängt för alla kundbesök. Tack för visad omtanke och 
att ni samarbetar och försöker minska smittspridningen!

dalavattenavfall.se/självservice

Självservice 

dygnet runt



dalavattenavfall.se/sommartips

Så slipper du f luglarver i sopkärlet!

• Håll matavfallet och påsen torra - låt blött  
matavfall rinna av i diskhon och varva matavfallet 
med använt hushållpapper.

• Rulla ihop påsen noga - en ordentligt stängd 
påse hindrar flugorna från att ta sig in och lägga 
ägg bland matresterna.

• Tvätta kärlen - gärna efter varje tömning, en 
blandning av vatten och ättika fungerar bra.

• Placera kärlen i skugga - flugorna trivs bäst i 
värme.

En bättre miljö idag 
och för kommande generationer. 

Sommartid lägger flugor gärna sina ägg i fuktigt  
matavfall. Är det varmt ute, dröjer det inte länge 
innan äggen blir till krälande larver. Larverna är 
helt ofarliga, men upplevs av många som mycket 
otrevliga. Som fastighetsägare ansvarar du själv 
för skötseln av dina avfallskärl och det finns en hel 
del du kan göra för att slippa få larver i dem. 

Sommar-

tips!

Kallelse
Uvbergsvägens samfällighetsförening (Noret)
ÅRSMÖTE fredagen den 2 juli-21 kl.18.00
Vid vägens vändplan närmast stugorna.
Ärenden enligt stadgarna.                    Styrelsen

Nordanåkers vägförening. ÅRSMÖTE
Onsdag den 30 juni kl.18.00

Nordanåkers bystuga
Välkomna! Styrelsen.

Sökes: Fiskeentusiaster söker  
stuga vid sjö, nära Dala-Järna.
Tel 076-852 30 11
Anna-Marie

Veckans
Radannonser

Radannonsera för endast
25kr/rad (ca 20 tecken)

Säljes: Volvo 742C, cabriolet 
i mycket fint skick, årsmo-
dell-86, ej besiktad.
Ring om du är intresserad.
Tel 070-538 76 10

Köpes: Vedkamin i bra skick.
Tel 073-975 25 66

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



Nåsbor i världshändelsernas centrum
Webbinarium - Måndag den 5 juli 2021 kl 10.00 - 17.00
Hur blev livet för de 37 Nås-bor som 1896 utvandrade till Jerusalem? Detta kommer att 
belysas i årets Ingmarsspelsseminarium, som ges som webbinarium pga. Coronapandemin.
Medverkande: 
Anna-Karin Palm, författare, Selma Lagerlöf-kännare
Karin Roxman, diplomat och tidigare Sveriges generalkonsul i Jerusalem
Sune Fahlgren, teol dr, kyrkovetare. 
Joel Halldorf, författare, docent i kyrkohistoria
Eva Cronsioe, präst, författare är moderator.

För mera information och anmälan: 
www.ingmarsspelen.se/seminariet.html
Sista anmälningsdag 1 juli

Ingmarsspelsseminarium 
– Nåsbor i världshändelsernas centrum
Webbinarium 5 juli 2021
Anmälan och information: sensus.se/ingmarsspelen

Vi söker personliga assistenter i Vansbro!
Novasis Mitt AB arbetar med att anordna en personlig assistans av högsta klass. 
Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla verksamheten.

Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent. Du som söker jobbet är en 
positiv och energisk person. Du kan anpassa dig till olika situationer som uppstår 
på arbetet och vara delaktig i den flytande vardagen. Ditt arbete kräver att du är 
noggrann och strukturerad. Du har en hög arbetsmoral och känner stolthet över 
ett väl utfört arbete. Vi ser gärna att du har viss erfarenhet av liknande arbete.

Kunden du kommer arbeta tillsammans med är en kvinna som har en mus-
kelsjukdom. I arbetet ingår att sköta allt i vardagen. Du kommunicerar med 
kunden och vet hur rutinerna ser ut dagligen. Arbetstiderna är förlagda under 
dag, eftermiddag samt kväll. Närmare presentation av arbetsplatsen och dess 
arbetsuppgifter fås vid intervju. 

Vi ser fram emot din ansökan, välkommen!

Ansökan sker via e-post till:
delano@novasis.se

Märk din ansökan med ”jobb Vansbro”.
Vi kommer att tillsätta tjänster löpande.

www.novasis.se



Vi älskar värmepumpar.  
Så att du kan älska annat. www.ivt.se

Vi tar ansvar för våra 
värmepumpar, även  
efter att vi sålt dem.
Våra värmepumpar kommer direkt 
från fabriken i Tranås och vi som 
installerar dem är certifierade 
specialister. Därför vågar vi ge dig 
10 års garanti på kompressorn och 
6 år på hela värmepumpen.  
Ett skydd du dessutom kan 
förlänga upp till 14 år med vår 
Plusförsäkring.  

Vi erbjuder finansiering  
i samarbete med

Vi älskar värmepumpar. Så att du kan älska annat. 

Tranås nya  
supermodell.
Vår nya inverterstyrda berg/jord
värmepump IVT Geo 500 är vassare 
än sina föregångare på allt. Lika 
intuitiv som din smartphone –  
och med samma höga designnivå. 
10 års garanti på kompressorn 
ingår. Läs mer på ivt.se.

vansbro ab�

Industrigatan 24

780 50 Vansbro

Tel 0281-59 59 50

BPR_brevpapper_visitkort_kuvert  04-03-11  10.34  Sida 1

Kontakta Bengan Andersson
Tfn. 070-618 43 27
bengt.bpr@telia.com

MALUNG

SÖRSJÖN

VANSBRO

LIMA

SÄLEN

MALUNGS
FORS

GÄVUNDA

RÖRBÄCKSNÄS

ÄPPELBO

FREDRIKSBERG

NÅS

ÖJE

Annonsera i Vansbrobladet och få 
50% RABATT PÅ DIN ANNONS 

i Malungsbladet

Utgivningsområdet 
för Vansbrobladet och 

Malungsbladet är markerat 
med ljusgrön platta.

UPPLAGA
Ca 45 ugåvor/år.
Du når ca 12.000 

hushåll och 
företag/vecka.

NYHET
Nu kan du synas på ett större område!

0280-120 00 | tidningen@malungsbladet.se 
0281-719 88 | annons@vansbrobladet.se

MALUNG

SÖRSJÖN

VANSBRO

LIMA

SÄLEN

MALUNGS
FORS

GÄVUNDA

RÖRBÄCKSNÄS

ÄPPELBO

FREDRIKSBERG

NÅS

ÖJE

Annonsera i Vansbrobladet och få 
50% RABATT PÅ DIN ANNONS 

i Malungsbladet

Utgivningsområdet 
för Vansbrobladet och 

Malungsbladet är markerat 
med ljusgrön platta.

UPPLAGA
Ca 45 ugåvor/år.
Du når ca 12.000 

hushåll och 
företag/vecka.

NYHET
Nu kan du synas på ett större område!

0280-120 00 | tidningen@malungsbladet.se 
0281-719 88 | annons@vansbrobladet.se

MALUNG

SÖRSJÖN

VANSBRO

LIMA

SÄLEN

MALUNGS
FORS

GÄVUNDA

RÖRBÄCKSNÄS

ÄPPELBO

FREDRIKSBERG

NÅS

ÖJE

Annonsera i Vansbrobladet och få 
50% RABATT PÅ DIN ANNONS 

i Malungsbladet

Utgivningsområdet 
för Vansbrobladet och 

Malungsbladet är markerat 
med ljusgrön platta.

UPPLAGA
Ca 45 ugåvor/år.
Du når ca 12.000 

hushåll och 
företag/vecka.

NYHET
Nu kan du synas på ett större område!

0280-120 00 | tidningen@malungsbladet.se 
0281-719 88 | annons@vansbrobladet.se

MALUNG

SÖRSJÖN

VANSBRO

LIMA

SÄLEN

MALUNGS
FORS

GÄVUNDA

RÖRBÄCKSNÄS

ÄPPELBO

FREDRIKSBERG

NÅS

ÖJE

Annonsera i Vansbrobladet och få 
50% RABATT PÅ DIN ANNONS 

i Malungsbladet

Utgivningsområdet 
för Vansbrobladet och 

Malungsbladet är markerat 
med ljusgrön platta.

UPPLAGA
Ca 45 ugåvor/år.
Du når ca 12.000 

hushåll och 
företag/vecka.

NYHET
Nu kan du synas på ett större område!

0280-120 00 | tidningen@malungsbladet.se 
0281-719 88 | annons@vansbrobladet.se

Vi vill bli fler som inte skräpar ner. Vill du hjälpa till? 
Gå med i Sveriges största rörelse mot skräp  

eller swisha 90 02 817.

Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se

Öppettider på biblioteken

Torsdag 24/6 Vansbro 11-15, Dala-Järna 12-17. 
Midsommarafton: Stängt

Vansbro bibliotek är stängt på lördagar t.o.m. augusti, 
i övrigt gäller ordinarie öppettider.
 
Under juli månad är biblioteket i Dala-Järna stängt på tisdagar 
men öppet på torsdagar 14-19.

Välkommen till ditt bibliotek!

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



Öppettider 
MIDSOMMARVECKAN

21 juni-24 juni    9.00-18.00
25 juni-27 juni    Stängt

Stationsv. 1, Björbo
Tel. 0241-79 32 70

Trevlig 
Midsommar!

Kanjanas Thaimat
Besöker Vansbro och står vid Kroons torg
lördag den 26/6  kl.12.00 - 20.00
Tfn 073-803 97 07  Varmt välkomna!

Semesterstängt v. 27-30
Ha en skön sommar!
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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



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

Dagens lunch för 
avhämtning 80:-

Vecka 26
28/6-2/7

Mån: Korv stroganoff med ris.
 Rödspätta, remouladsås &
 kokt potatis.
Tis: Fetaost späckad kycklingfilé  
 med tomatsås, tzatziki och stekt  
 potatis.
 Kåldolmar med gräddsås, 
 lingonsylt och kokt potatis.
Ons: Pannbiff med löksky och 
 potatismos.
 Kummelfilé med dillmajonäs  
 och kokt potatis.
Tor:  Angusburgare med ost, bacon  
 och klassiska tillbehör.
 Pasta med kyckling och grönsa 
 ker i gräddig sås.
Fre:   Grillad fläskfilè med beasås  
 och stekt potatis el. pommes.
 Gösfilé med skagenröra   
 och kokt potatis.

Plankafton varje onsdag.
Fläskfilé, Fisk, Kyckling på planka

129:- Även avhämtning!

Tfn, 0281-100 35

Dagens lunch 
varje dag 

hela sommaren
Se vår 

Facebook- sida

Hembygdsföreningen Lindesnäs Gemenskap
Välkommen på årsmöte i missions- 
huset, lördag 10 juli kl 14.00.  
Vi bjuder på kaffe med tilltugg.
www.lindesnashembygdsforening.se

Hembygdsföreningen
Lindesnäs Gemenskap

PRO VANSBRO
Vi träffas tisdagar kl.11.00 i Aktivitetsparken 

för div. aktiviteter.
Fr.o.m v.26. medtag eget fika, grillen tänds.

Väl mött!   

Allt
inom
bilvård

TORNEMALMS
BILREKOND
070-656 03 96

Rör • Bygg • Murning
Kakel och klinker

Tel. 070-678 73 87



Kämpudden/Källartorpskyrkan
Sö  27/6   16.00 Utomhusgudstjänst på Kämpudden. Maria Rydbom.
Må 28/6   18.00 Församlingens Årsmöte i Källartorpskyrkan.
Ti  29/6 18.30 KKU-Årsmöte på Kämpudden.
On 30/6 11.00-13.00 Öppen kyrka i Källartorpskyrkan.
  För dig som söker stillhet och inre samling, bön och 
  eftertanke.
  Diakon och församlingsförest. Maria Rydbom finns 
  på plats.
On 30/6 18.00-20.00 Mötesplats Kämpudden.
  Servering av”gofika”, nyttja gårdens möjligheter, boule,  
  frisbeegolf, volleyboll eller ströva omkring på området.
Vi följer folkhälsomyndigh. rekommendationer.
Välkomna! 

Välkommen!

Taborförsamlingen Kapellgatan 5 
Vansbro

Fr  25/6 15.00 Sommarsamling i Risberget.
Ti   29/6 18.00 Bibelstudium och bön.

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

www.dalkullornas.se
Irene & Elin
Medlemmar i SBF

Sveriges Begravningsbyråers Förbund

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

Vår älskade
Far, Svärfar, Morfar 
och Gammelmorfar

Ingemar Låås
* 16 november 1933

har idag stilla insomnat

Vansbro den 9 juni 2021

Eva och Anders

Anna och Emil
Nelly, Sally, Lilly

Cecilia och Mattias
Alfred, Olle, Malte

Henrik
Mattias och Elin
Sandra och Johan
Övrig släkt och vänner

Det är något bortom bergen,
bortom blommorna och sången

Dan Andersson

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Vansbro kyrka fredagen

den 1 juli i kretsen av de
närmaste. Tänk på Hjärt-

Lungfonden och tänd gärna
ett ljus för Ingemar på

www.brandser.se



 

Sterners Specialfabrik AB söker personal 

Sterners är en kvalitetsleverantör med spetskompetens inom elektronik, mekanik, programmering och egen tillverkning. 
I över 70 år, sedan 1946, har vi levererat tekniska lösningar som förändrat och förenklat olika fu nktioner i människors 
vardag. Vi finns där människor finns, och våra innovationer har varit närvarande i många sammanhang, alltid med fokus 
på kundens behov. Vi erbjuder ett helhetskoncept som inkluderar service och support, och är därigenom ett stöd även 
efter konstruktion och leverans. 
En avgörande framgångsfaktor är vår personal. Genom att vi alltid värderat våra medarbetares utveckling lika högt som 
våra affärsmål har vi med tiden skapat ett lyhört och stabilt innovationsföretag med hjärta och engageman g. I våra 
lokaler i Dala-Järna har vi samlat våra konstruktions-, monterings- och plåtbearbetningsavdelningar. Här får människor, 
maskiner och teknik goda förutsättningar för att samverka och utvecklas, och för att bygga värden för våra kunder.  

Företaget, som är verksamt med framgång i flera europeiska länder, består av tre affärsområden: Payment solutions 
(betalsystem), Mercur (bilvårdsutrustning), samt Contractor (kundanpassade bestyckningar av elskåp och 
plåtbearbetning, främst som underleverantör till maskinbyggare).  

Just nu befinner sig Sterners i ett expansionsskede och söker därför förstärkning till den befintliga personalstyrkan . 
Start för nedanstående tjänster är under hösten 2021. 

 
Montörer/Installatörer Mercur 
Till vår Mercur avdelning söker vi montörer/installatörer. Arbetet består av montering av bilvårdsutrustning 
Vi söker dig som har god känsla för hög kvalitet och trivs med att ta eget ansvar och är en lagspelare. Installationsuppdrag hos 
kund förekommer vilket innebär resor med övernattning. 
 
Tjänsten: Heltid, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning 
Kollektivavtal: IF Metall 
 
Montörer/Installatörer Betalsystem 
Till vår avdelning för betalsystem söker vi montörer. Arbetet består av montering  av Sterners anläggningar samt 
installation av dessa på plats hos kund. I arbetet förekommer resor med övernattning.  Vi söker dig som har kunskaper 
inom mekanisk montering samt pc kunskaper och är en lagspelare. 
Kunskaper om el är meriterande. 
 
Tjänsten 
Heltid, Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning 
Kollektivavtal: IF Metall 
 
Verkstadsarbetare 
Till vår verkstadsavdelning söker vi verkstadsarbetare. Vi söker dig som har god känsla för hög kvalitet och trivs med att ta eget 
ansvar. Det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet av diverse verkstadsarbete såsom punktsvetsning, kantpressning, 
pressarbete etc 
 
Tjänsten 
Heltid, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning 
Kollektivavtal: IF Metall. 
 
Svetsare 
Vi söker en duktig svetsare med god kunskap inom ritningsläsning för arbete som manuellsvetsare. Efterbearbetning av 
svetsade detaljer samt övrigt verkstadsarbete kan förekomma. Vi söker dig som har erfarenhet av: 
- Mig-svetsning  
- Är duktig på ritningsläsning  
Kunskaper inom TIG svetsning och erfarenhet av svetsning i rostfritt material är meriterande. 

För samtliga tjänster ställs krav på svenska flytande i tal och skrift samt B- Körkort. 

För tidsbegränsade projekt söker vi även personal som innehar F-Skattsedel. 

Rekrytering kommer att ske löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag är 2021-08-22. 

Ansökan med CV och personligt brev skickas till: info@sterners.se. Ansökan märks med berörd tjänst 
som söks. 

Kontaktpersoner: Produktionschef: Ylva Syvertsen. ylva.syvertsen@sterners.se  

                                IF Metall : Magnus Eriksson nibbler@sterners.se  

 

 


