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Biljettbokning:  
visitdalarna.se  
bjorborevyn.se

FÖRESTÄLLNINGAR:

CIRKUS

LÖRDAG 15 JANUARI  15:00 PREMIÄR
SÖNDAG 16 JANUARI 14:00
LÖRDAG 22 JANUARI 14:00
SÖNDAG 23 JANUARI 14:00
LÖRDAG 29 JANUARI 14:00
SÖNDAG 30 JANUARI 14:00
LÖRDAG 5 FEBRUARI 14:00
SÖNDAG 6 FEBRUARI 14:00
LÖRDAG 12 FEBRUARI 14:00
SÖNDAG 13 FEBRUARI 14:00

eller scanna qr-koden 
med din mobil 

Vi tillämpar kontroll av  vaccinationsbevis



SVETTIGT-BILLIGT 
& BRA

Nu kör vi igång! 
Myrbackahallen
Söndag  16/1 kl.17-18.00 
 Familjegympa.

Söndag  16/1 kl.18-19.00  
 Styrka och kondition.

Onsdag  19/1 kl.19-20.00  
 Motionsgympa
Helena 073-053 14 27

Kvarnåkerskolan
Måndag  17/1 kl.18.30-19.30 
 Motion Herrar
Olle 072-699 15 94

 
Välkomna! 

D-J Motionsgymnastik
 

 
 
 
 
 
Källa: Naturvårdsverket 

Källa: Naturvårdsverket                    LRF Kommungrupp

 

 
 
 
 
 
Källa: Naturvårdsverket 

JL BIL & DÄCK

Leif Nilsson
Skålö 537  073-822 21 64

Luftvärmepumpar
AC-anläggningar 

070-330 35 28

Allt
inom
bilvård

TORNEMALMS
BILREKOND
070-656 03 96

Säljes: Björk-barrved, 
lång. Fritt gård.
Tel: 070-321 07 02 

Veckans
Radannonser

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



TE-BYGG & PLÅT AB

076-277 41 15  
tebygg.se

Vi utför jobb inom: 
Plåt, Tak, Problemträd, 

byggnadsarbeten och övrigt.

Rör • Bygg • Murning
Kakel och klinker

Tel. 070-678 73 87

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

Tel. 0281-130 90

www.dackteam.se

Tel. 0281-130 90

www.dackteam.se

Tel. 0281-130 90

  Vi utbildar inom:
• Truck
• Travers
• Fallskydd
• Grävmaskin 
• Hjullastare  
• Liftutbildning 
• Fordonsmonterad kran

   Kontakta oss för mer info!

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

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.

Fyrklövern
Vansbro

OBS! 
Mattcurlingen börjar 

torsdag 13 januari kl.14.00 
vid ordenshuset Nås.

Kommunpolisens besök. INSTÄLLD

Start SKIDSERIE 
2022

Följande tider gäller 
ONSDAGAR 18.30

19/1  D-J Snöån, Klassisk stil
26/1  Vansbro, Fri stil
  2/2  Äppelbo, Klassisk stil
  9/2  D-J Snöån, Sprint, Fri stil
16/2  Vansbro, Klassisk stil
23/2  D-J Snöån, Klassisk stil

Välkommen du också till ett 
nära och pålitligt tryckeri!



ANSÖKAN OM BYGDEMEDEL – ÄPPELBO

Föreningar i Äppelbo som vill ansöka om bygdemedel från Korpfjället Vind AB 
ska lämna in ansökan till Äppelbo sockenråd senast 15 feb 2022. Ansökan ska 
innehålla en detaljerad beskrivning av vad pengarna ska användas till samt beräk-
nad kostnad. Bidrag lämnas ej till löpande driftkostnader.

Ansökan lämnas till Äppelbo sockenråd, Nordibyn 35, 786 94 Äppelbo eller 
skickas via e-post till olle.emanuelsson@live.se. 
För info, kontakta Olle Emanuelsson, 073-225 00 32.

Äppelbo sockenråd
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OBS! 
Annonsmanus senast 
fredagar kl.12.00

Ansvarig utgivare: Nils Gudmunds
Utkommer varje helgfri torsdag med en upplaga på ca 
5000 exemplar i Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna, Nås och 
Björbo samt utlämningsställen i Fredriksberg m.fl.
Postens gruppförsändelser.
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.

 

 

 

 Källa: J.P. Lesschen etal. Animal Feed Science and Technology, 2011 

LRF Kommungrupp 

 

 

 

 Källa: J.P. Lesschen etal. Animal Feed Science and Technology, 2011 

Källa: J.P. Lesschen etal. Animal Feed 
           Science and Technology, 2011

www.hja.se

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se 

anders.strandberg@muntersbygg.se



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 skiftarbete måndag till fredag.
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 21 januari 2022.

Om du har frågor, kontakta Adam 072 509 55 88

Som ni läsare säkert uppmärksammat har tidningen förändrats en del i 
detta, årets första nummer.

Efter mycket funderande och tester har vi nu kommit fram till att Vansbrobladet och 
JärnaNytt i framtiden behöver tryckas med ett nytt format, vi kommer att använda 
A4 storlek på vårat papper.
Det är en pappers-storlek som vi vet kommer att finnas tillgänglig oavsett pandemier, brist 
på pappersmassa, dåliga massavedspriser eller alla andra orsaker, vad det nu kan vara.

Vad vi tror har tidningen sett ut ungefär på samma sätt sedan slutet av sextio-talet. 
En av de största förändringarna införde vi i maj 2018, då trycktes det första numret i färg, 
vilket vi då tyckte var en stor och nödvändig förändring. 

 Nummer 1, 2022 blir nu ytterligare en förändring i historien om Vansbrobladet, som tog 
sin början redan 1953. 
Hoppas att ni läsare och ni annonsörer har förståelse varför vi gör denna ganska stora 
förändring.

MVH Redaktionen på Vansbrobladet / JärnaNytt

VANSBROBLADET
Hela Vansbro kommuns nyhetsportal

VB



  

  

  

 
                                          
 

  

  

  

       Vill du bli god man/förvaltare i Vansbro kommun? 

Vi söker dig som vill bli god man eller förvaltare för personer som på grund av 
hälsoskäl har nedsatt förmåga att sköta sina rättsliga, ekonomiska och/eller 
personliga angelägenheter. Vi erbjuder en kostnadsfri utbildning på 
Medborgarhuset i Vansbro den 9 februari 2022 kl: 08:30-16:00. Vi bjuder på 
lunch och fika. 

Är du intresserad? För anmälan ring: 0250-263 50 eller e-post: 
overformyndaren@mora.se  senast den 4 februari 2022. 
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Myrbackakyrkan-kyrkan mitt i byn
Torsd  13/1  19.00 Bönens hus.
Lörd   15/1  19.00 Bönevandring.
        Samling MK.
Sönd 16/1  19.00 Bönens hus.

Välkomna!  Myrbacka 87 Dala-Järna myrbackakyrkan.se

Taborförsamlingen
Kapellgatan 5 Vansbro

Sö 16/1 11.00 Gudstjänst Birgitta Stenback.
               14.30 Sång, Bäckaskog Rosengården.
Ti 18/1  18.00 Gemensam bön.
Välkommen!

EKUMENISKA BÖNEVECKAN
Tis   18/1 18.00 Bön i Tabor.
Ons 19/1 19.00 Bön i Nås Missionshus.
Tor  20/1 19.00 Bön i Källartorpskyrkan.
Fre   21/1 19.00 Bön i Källartorpskyrkan.
Lör  22/1 19.00 Bön i Myrbackakyrkan.
Sön  23/1 11.00 Gudstjänst i Tabor.

 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
Folketshusvägen 1, Vansbro • 0281-103 63

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

Vecka  3
17/1-21/1

Mån:  Souvlaki Grillspett fläskfilé med tzatziki och sallad. 
 Fileto Kotas, marinerad kyckling med tzatziki och sallad. 
Tis: Stekt fläsk med paltbröd och vitsås. 
 Strömming med potatismos och dillsmör. 
Ons:  Black White fläskfilé, oxfilé med rödvinsås och beasås. 
 Stekt fisk med kokt potatis och dillmajonnessås. 
Tors: Hemland schnitzel med stekt potatis och beasås. 
 Köttbullar med kokt potatis, gräddsås och lingonsylt

Fre: Turkiska pannbiffar, ost, stekt potatis och beasås. 
 Rödspätta med kokt potatis och remouladsås. 

Grillbuffé Varje fredag kl.18.00 till 22.00 
159:- ink. läsk. 179:- stark dryck. 

Även avhämtning! 

Mån: Pytt i panna med rödbetor och stekt ägg.
 Fiskgratäng med kokt potatis och citron. 

Tis: Stekt fläsk med löksås.

 Pasta med kycklingsås.

Ons: Panerad fisk med remouladsås, citron och   
 kokt pot.  
 Färsbiffar med gräddsås, lingon och kokt   
 potatis.

Tor: Lasagne. 
 Raggmunk, stekt fläsk & lingonsylt.

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

Vinteröppet. 
söndag - torsdag öppet till 21.00 

VILL DIN RESTAURANG
SYNAS HÄR? 

Kontakta vansbrobladet 

för mer information. 
Plankafton varje onsdag.

Fläskfilé, Fisk, Kyckling på planka
129:- Även avhämtning!

Tfn, 0281-100 35
Mån:  Hemlagad Schnitzel med beasås och stekt  
 potatis&pommes. 
 Rödspätta med remouladsås och kokt potatis. 
Tis: Stekt fläsk med löksås och kokt potatis.
 Flygande Jakob med ris.
Ons: Helstekt fläskfilé med mild pepparsås och rostad  
 potatis&pommes. 
 Smörstekt strömming med skirat smör,lingonsylt  
 och potatismos.
Tor:  Piccata Milanese med ris.
 Fiskgratäng med räkor och sparris.
Fre:   Helstekt kotlettrad med svampsås och rostad  
 potatis&pommes.
 Gösfile med vitvinssås och kokt potatis. 



Annonskorrektur från Vansbrobladet AB
Granska förslaget och återkom med eventuella ändringar till oss senast Måndag klockan 09.00.
I annat fall anses annonskorrekturen som Godkänd och den senaste versionen kommer att
publiceras i Vansbrobladet & Järna-Nytt på utgivningsdagen enligt överrenskommelse.

VANSBROBLADET
Hela Vansbro kommuns nyhetsportal

VB

Telefon: 0281-719 88 | E-post: annons@vansbrobladet.se | Adress: Järnvägsgatan 35, 786 31 VANSBRO

Rutåkonflikten 1931
Redaktionen fick ett mail ifrån en läsare 
som tyckte vi skulle skriva något om Rutå-
konflikten. I år är det faktiskt 90 år sedan 
detta utspelade sig. Han och en massa fler 
vandrare efter Hästängsleden har sett skyl-
ten som visar att något hänt i Uppsälje.
Det var inte helt enkelt att hitta någon 
fakta om detta. Men efter att ha träffat 
Britt-Marie Brandt, klarnade det till en viss 
del.

Det var i maj 1931 som Skogs- och Flott-
ningsarbetareförbundet arrangerade en 
stor demonstration i Uppsälje. Man tror att 
det var upp till 800 personer som deltog.
Arbetarna från sågverken i Vansbro, pap-
persmassefabriken i Eldforsen och skogs-
arbetare ställde sig bakom flottningsarbe-
tarna.

Denna demonstration genomfördes bara 
fyra dagar efter de tragiska skotten i Åda-
len.
Skogs- och flottningsarbetarna i Dalarna 
hade haft en tre månader lång strejk.
Arbetsgivarna initierade då ett flottnings-
arbete i Rutån med sina egna tjänstemän 
som flottare. Därför genomfördes ett de-
monstrationståg som startade vid ordens-
huset i Uppsälje via Rutå by till Rutån, där 
nu skylten står. Vad de ville åstadkomma 
var att få slut på anbudsförfarandet vid 
bortsättning av flottningsarbetena längs 
Dalälvens biflöden.

Demonstrationen innebar att arbetsgivarna 
besegrades, att arbetsgivarnas eget flott-
ningsarbete upphörde och att anbudsförfa-
randet slopades för all framtid.

Hur det hela gick till råder det lite delade 
meningar om, en del påstod att både 
slagsmål, yxor och störar skulle ha an-
vänts. En del var ju förstås rädda att det 
som hänt i Ådalen kunde upprepas även 
vid Rutån. I efterspelet uppstod en konflikt 
mellan demonstranterna och strejkbry-
tarna, som försökte smita från platsen. 
Efter att alla gått tillbaka fick strejkbrytar-
na ställa upp sig på rad på ordenshusets 
trapp, för allmän beskådan.

1.maj firande 1991
För att hedra demonstranterna från 1931 
arrangerades ett 1.maj firande i Uppsälje 
1991, 60 år sedan det hände. Man vand-
rade samma väg nu som då, från Glad-
tjärn- I-väg 531-Ordenshuset i Uppsälje. 
Tal hölls av riksdagsledamot Berit Oscars-
son (bördig fr Uppsälje). Det var musik 
av Vansbro musikkår och en sånggrupp, 
bestående av BynsMats, Britt-Marie, Knut, 
Åsa och Jonas. Naturligtvis fanns kaffeser-
vering i ordenshuset.

Kanske finns det någon som vet mer om 
dessa händelser, ni får gärna höra av er till 
redaktionen. 

Text NG. Foto från B-M Brandt



STUDERA HOS OSS? 
Vansbro Utbildningscenter –                  Gymnasiet i Vansbro 

UPPLEV VÅR SKOLA
den 17:e januari kl. 16.00-20.00 

Måndagen den 17:e januari har elever i årskurs nio och föräldrar 
möjligheten att besöka gymnasiet i Vansbro. Under kvällen 
erbjuds informationspass om alla våra utbildningar och om vad 
gymnasiestudier innebär. 

Passa på att uppleva vår gymnasieskola 
och få svar på dina frågor! 

FRÅGOR? 
Kontakta vår SYV, Anna Billström  
Tfn: 0281-754 54 eller e-post: anna.billstrom@gy.vansbro.se 

Tänk på att följa rådande rekommendationer
- Stanna hemma om du har förkylningssymptom eller tillhör riskgrupp



Hittade ett gammalt repor-
tage från vecka 22 2016, ja 
tänk vad tiden går. Tror att 
den här texten gäller även nu 
snart sex år senare. Förres-
ten vart tog ”vänliga veckan” 
vägen, den borde väl finnas 
åtminstone en gång om året.

Vi har ju haft vänliga helgen 
här i Vansbro nyligen, apropå 
det så fick vi in en text som 
skrevs som en tidningsinsän-
dare till Vänliga Veckan 1975.

Bli Lycklig!
Vänlig, det skall man alltså 
vara i hemmet, på arbets-
platsen, i skolan och i tra-
fiken. Hjälpsamheten följer 
automatiskt i släptåg. Genast 
blir miljön lite ljusare, till-
varon lite lättare att vistas 
i. Äkta vänlighet är faktiskt 
avstressande, både för den 
som utövar den och för före-
målet. Den gör en glad. Och 
det behöver vi ju bli, lite var. 
Har vi nu alla lyckats med att 
var för sig göra bara en enda 
människa glad, då har Vänli-
ga Veckan sitt berättigande.

Dessa kloka ord kan vi väl 
alla 
skriva under på. 

Dessutom verkar äntligen 
Text NG

sommaren dykt upp även här 
i Västerdalarna, det gör ju 
att det blir enklare att vara 
på gott humör.
(En liten visa om Vänliga 
Veckan)

Små små ord av kärlek
Melodi: Imse vimse spindel, 
Text Harry Sjöberg, Bollnäs

Små små ord av kärlek
sagda varje dag
är vad vi behöver
både du och jag
kanske kan vi
med små kärleksord
skapa oss en himmel
på vår gamla jord

Månget ord om kärlek
har i vår nation
liksom kronan råkat
ut för inflation
orden får sin
rätta dimension
endast om vi säger
dem i vänlig ton

Så låt inte orden
alltför tomma bli
vi behöver höra
ord med värme i
blott en vänlig vecka
bjuds vi på
när vi kan behöva
alla femtiotvå



Vår käre

Rolf Geschwind
* 10 september 1936

har idag lämnat oss

17 december 2021
Dala-Järna 

MARGARETA

Hasse och Gun

med familj
Övrig släkt och vänner

Du friden har funnit
från sjukdom och smärta
Men lever dock alltid 
hos oss i vårt hjärta

Avskedet sker i kretsen
av de närmaste.

Tänk gärna på Cancerfonden
Tel. 010 - 1991010

www.dalkullornas.se

Vår älskade

Dick
Håkansson
* 7 november 1943

har idag lämnat oss i stor
sorg och saknad

Rutån
den 26 december 2021

ODDRUN

Susanne och Lars-Erik

Maria, Andreas
Lotta och Patrik

Viktor, Kalle, Gustav
Marit och Anders

Evelina, Rickard
Barnbarnsbarn
Bror med familj

Släkt och många vänner

Tack käre Make och Far
För allt Du givit

Du gav oss det bästa
av allt här i livet

Kärlek, värme och 
omsorg så underbar

Alltid Du tänkt 
på oss lilla Far

Ditt varma hjärta
har nu stannat till sorg

för oss alla
Tack älskade Dick

Vila i frid

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i 

kretsen av de närmaste.

www.brandser.se

Vår Far, Morfar och
Gammelmorfar

Sven Nilsson
har fullbordat livet

* 27 juli 1919 i Vansbro
† 4 januari 2022 i

Stockholm

Britt-Marie  Eva-Lis

Jesper  Jens  Jonatan
Alva  Line  Linn  Hanna

Nu lägerelden brunnit ner
och dagen nått sitt slut.
Men allt det vackra som vi
   känt kan aldrig plånas ut.
Vi tackar för den tid som
   gått och blickar mot en ny
då våra löften segra skall
   och större tider gry

                                         B.Ek

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de
närmaste enligt Svens

önskan. Den som önskar
kan lämna en minnesgåva

till Frälsningsarmén,
Vasakåren pg. 70 64 46 - 2

Ceremonin kommer att
livesändas på Holms

begravningsbyrå/minnesrum
onsdag den 2 februari kl. 12.00



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

Rune
Andersson
vid hans bortgång 
och begravning.

Ingemar, Barbro och Åke

med familjer

till Er alla som på 
olika sätt hedrat 

minnet av vår älskade

Artur Låås
vid hans bortgång 
och begravning.

CARIN

Carina, Kent, Mats

med familjer

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

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



Min älskade Make,
Vår käre Far, 

Farfar och Morfar

Harry
Johansson

* 28 november 1931

har idag lämnat oss 
i stor sorg och saknad

Dala-Järna
22 december 2021

SIBYL

Ulla-Britt och Conny

Lars och Anette

Mats och Eva

Maria och Magnus

Thomas och Ylva

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Ingrid
Släkt och många vänner

Källartorpskyrkan

Ett verksamt liv 
har slocknat ut

En flitig hand har domnat
Din arbetsdag 
har nått sitt slut

Och i Guds hand 
Du somnat

Din kära stämma 
tystnat har

Men vackert står 
Ditt minne kvar

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Järna kyrka 
den 20 januari i kretsen 

av de närmaste. Tänd gärna 
ett ljus för Harry på

www.dalkullornas.se

Vår älskade

Knutes 
Anna-Greta

Larsson
* 20 juli 1923

har idag lämnat oss i stor
sorg och saknad

Skålö, Dala-Järna
2 januari 2022

Maj Lis

Jan och Anna
Alexander

Leif och Malin
Lek med familj

Gunnel och Anders

Lars och Maria

Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

Från flit och slit
dina händer domnat

Från smärta och värk
har Du nu somnat

På våra kinder 
rinner nu sakta tåren

Tack lilla Mor 
för alla de fina åren

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Järna kyrka 
den 14 januari kl 13.

Tänd gärna ett ljus för
Anna-Greta på

www.dalkullornas.se

Vår käre

Jean Granberg
* 30 december 1924

har efter ett långt och
innehållsrikt liv lämnat oss

i stor sorg och saknad

Hulån 
den 23 december 2021

Maud och Peter

Inger

Jan 
Ann och Christer

Mats

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Gråt ej för att jag är borta
gläds för att jag har funnits

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Järna kyrka 
fredagen den 21 januari 

kl. 10.00. Svar om
deltagande till Begr.byrån
Brandser tel. 0281-14036

eller info@brandser.se
senast måndagen
den 17 januari.

 P.g.a. coronarestriktioner
avslutas akten i kyrkan.
Tänk gärna på Hulåns
ordenshus minnesfond 

tel. 072-508 00 66.



Starta din 
försäljning 
med Läge+.

Startar du din försäljning med oss innan den 28 februari 2022 så får  
du en kostnadsfri värdering av din bostad samt rabatt på arvodet*. 

Med Läge+ använder vi tiden till din fördel - så att du ligger steget före i  
bostadsaffären och har större möjlighet att påverka slutpriset.  

Att ge dig en trygg affär och bäst betalt är vårt fokus.

Välkommen att kontakta oss på 0241-64 53 00.

* Gäller hos Svensk Fastighetsförmedling i Gagnef/Vansbro t.o.m. 28/2-2022. 

GAGNEF - VANSBRO  |  SKOGSVÄGEN 2, DJURÅS  |  TEL 0241 64 53 00  | SVENSKFAST.SE/GAGNEF



Edvin Larssons Mekaniska AB i Dala-Järna 

SÖKER PERSONAL
Edvin Larssons Mekaniska AB (ELMAB) är ett av Vansbro kommuns mest växande 
industriföretag och söker nu nya medarbetare. Vill du bli en del i företagets personal-
team och jobba i en av kommunens mest moderna industrilokaler? 

VI SÖKER:

SVETSARE
Vi söker dig med erfarenhet av svetsning och att du är en lagspelare. Arbetet består i att producera 
detaljer till hydraulcylindrar, i samarbete med svarv- och monteringsavdelningen.

Anställning: visstid med möjlighet till tillsvidareanställning. Märk ansökan: SVETSARE.

Observera att ansökningar tas emot löpande och enbart via e-post till: jobb@elmab.se

Alla ansökningar besvaras , Tjänsterna tillsätts löpande.

ELM ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.

ELMAB i Dala-Järna startade tillverkningen av hydraulcylindrar 
på 1960-talet. Företaget har lång erfarenhet av att  utveckla och  
producera hydraulcylindrar och gripklor. En modern  maskinpark 
tillsammans med välutbildad personal skapar  bästa förut-
sättningarna för utveckling och kvalitet. Läs mer på www.elmab.se 

”En spännande 
arbetsplats i ständig 

utveckling”
Kjell Lilja anställd 19 år i 
företaget

1946
ELMAB



Live-visning
pågår!

Spana in nya köket 
från gamla so�an. 

Att gå på visning är kul, men kan var svårt att hinna med.  
Därför bjuder vi in till digital live-visningsvecka

 Nu kan du sitta hemma  emma och besöka så många visningar    
du vill. Våra mäklare är på plats, visar upp bostaden och svarar på  
besökarnas frågor precis som vanligt, men via videolänk. Få ihop  
vardagspusslet med digitala livevisningar – roligt, enkelt och tryggt. 

Se våra bostäder till salu på fastighetsbyran.com

Fastighetsbyrån Gagnef/Vansbro 
Tfn. 0241-52010 / fastighetsbyran.com 


