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SOLCELLER & SOLEL
-”Grön” energi = lång livslängd
och låg klimatpåverkan
-Sänk dina energikostnader
-Få grön Rot, 15% i avdrag på material och arbete

Dala-Järna El i
samarbete
med Svesol.

Kontakta Håkan
070-211 02 30

Vi bjuder på
korv och fika!

Vansbro
Opera

Vansbro Teater
Medborgarhuset

Turandot av Puccini
Lördag 7 maj kl. 19,00
Biljetter köps i entrén.
www.vansbroteater.se

”ett bett räcker”
”ett bett räcker”

Öppet Hus
för hela familjen!
Nu visar vi sågverket för intresserade
i alla åldrar. Massor av aktiviteter.
Boka lördag 14 maj. Öppet kl 09-15.
Varmt välkommen!
•
•
•
•
•

Guidad rundtur på sågverket
Visning av maskiner
Leonarden visar outdoor-utrustning
Testa laserskytte och skördarsimulator
Tävlingar och barnaktiviteter m m

TBE
- VACCIN
TBE
- VACCIN
Vaccinera dig vid Vaccinbilen
Vaccinera dig vid Vaccinbilen

Vansbro
Vansbro

parkeringen Ica Supermarket
parkeringen Ica Supermarket
Datum
Drop in kl 14 - 18
Datum
Drop in kl 14 - 18
Vuxen
Vuxen
Barn
Barn
(<16 år)
(<16 år)

380 kr
380
330 kr
kr
330 kr

www.medarctos.se
www.medarctos.se

Buss avgår från Torsby, Värnäs och
Malung samt Mora och Älvdalen.
OBS! Anmälan till buss görs till din
virkesköpare senast måndag 9/5.
www.fiskarheden.se/kontakta-oss

12/4
10/5
12/4
10/5
7/6
10/5
5/7
7/6
7/6
5/7
5/7

2/8
2/8
2/8
30/8
30/8
30/8
29/9
27/9
29/9

vaccin@medarctos.se tel: 0765 865 251
vaccin@medarctos.se tel: 0765 865 251

Rör • Bygg • Murning
Kakel och klinker
Tel. 070-678 73 87

KALLELSE

Dala-Järna Östra Jaktvårdsförening
håller årsmöte torsdagen den
19 maj 2022 i församlingshemmet
i Vansbro klockan 19:00.
fiskarheden.se

Varmt välkomna!!

Styrelsen

Välkommen till Vansbro
Teater onsdag 11 maj kl 18.30.

GRÄVTJÄNSTER

Kulturpristagaren 2021, Per-Ola
Björklund, visar över 200 bilder
och berättar bl a om kända kulturpersoner (Åke Gyllenvåg,
Ivar Stolpe m fl), teater i Vansbro
kommun och om Per-Olas
brevväxling med Astrid Lindgren.

Ring Magnus
Tfn 073-093 18 42
TORNEMALMS
BILREKOND
070-656 03 96

Gratis entré. Musik.
Boksignering av ”Alla älskar vi
Astrid”. Info: 0708-95 66 05

Allt
inom
bilvård

Luftvärmepumpar
AC-anläggningar

070-330 35 28
— Försäljning
VILL DIN VERKSAMHET
— Installation
SYNAS
HÄR PÅ SIDAN?
— Service
av

Tel. 0281

Tel. 0281-130 90

Tel. 0281-130 90

kontakta Vansbrobladet
för mer information.

www.dackteam.se
www.dackteam.se

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

Välkommen du också till ett
nära och pålitligt tryckeri!

anders.strandberg@muntersbygg.se

KLIPPHÖRNAN

GL BIL & DÄCK
Leif Nilsson

Skålö 537 073-822 21 64

Kerstin Enström
OBS!
Nytt telefonnummer
070-606 09 50

Värmen kommer och gräset växer.
Dags att plocka fram

ROBOTGRÄSKLIPPAREN
Vi står till
tjänst med
- SERVICE
- REPARATION
- INSTALLATION
Robotklippare och
reservdelar

Varmt välkomna!

Stationsv. 1, Björbo
Mån-fre 9-18, lör 10-14
Tel. 0241-79 32 70

Upptaktsträff

inför sommarens Ingmarsspel
Lördag 14 maj kl.11.00 på spelplatsen
Vi bjuder på lunch-anmälan senast 10/5
till SMS: 070-568 10 01

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

HJS-Vansbro OK
bjuder in till orienteringsträningar
på tisdagar, olika svårighetsgrader på banorna.
Nybörjare är välkomna
den 10 maj kl.18 i Hulån.
Från 0-100 år, barn i vuxet
sällskap.
Mer info på HJS Vansbro OK,s
fb-sida.
Varmt välkommen!

HEJ DÄR PENSIONÄR!

Vi vill göra ditt hem mer brandsäkert
Vi erbjuder dig ett kostnadsfritt hembesök där vi
tillsammans ser över eventuella risker och hur du kan
göra ditt hem mer brandsäkert.
SAKER VI KAN HJÄLPA DIG MED

• Brandvarnare (Om inte din fungerar installerar
vi en ny kostnadsfritt) • Släckutrustning
• Utrymning • Brandrisker i ditt hem
• Svarar på dina frågor

Kontakta oss
via hemsidan
wbrand.se/hembesok
eller på telefon
010-203 17 91
så bokar vi in
ett besök

		

Vill du bli familjehem, kontaktfamilj eller
kontaktperson?
I så fall vill vi gärna komma i kontakt med dig!
Att vara familjehem eller kontaktperson är ett sätt att göra en positiv skillnad för
ett barn som tillfälligt eller långsiktigt behöver bo i en annan familj. Vi söker dig/
er som kan erbjuda ett varmt och kärleksfullt hem och vill hjälpa ett barn att
utvecklas och växa.
Blir du nyfiken?
Tveka inte att slå oss en signal så berättar vi mer om vad ett uppdragen innebär!
Tony Blomberg
Familjehemssekreterare
0281-752 74
072 704 63 44
tony.blomberg@vansbro.se
Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

Taborförsamlingen
Kapellgatan 5 Vansbro

Myrbackakyrkan-kyrkan mitt i byn
To 5/5 19.00 Torsdagsbönen.
Lö 7/5 19.00 Bönepromenad, samling hos 		
			 Hedströms Västkustv. 8, Vansbro.
Sö 8/5 14.30 Sång på Bäckaskog.
Ti 10/5 08.30 Morgonbön.
Välkomna!

To 5/5 09.00 Morgonbön.
Sö 8/5 11.00 Gudstjänst Mats Jansson.
Ti 10/5 18.00 Bibelstudium Ove Aronsson.
To 12/5 09.00 Morgonbön.

Myrbacka 87 Dala-Järna myrbackakyrkan.se

Källartorpskyrkan

Begravningsbyrån

Fr 6/5 11.00 Fika/Andakt, Prat & Promenad.
Lö 7/5 10.00 Arbetsdag på Kämpudden.
Ti 10/5 09.00-13.00 Morgonbön-Öppen kyrka.
18.00 Symöte, terminsavslutning.

Välkommen till Brandser
Begravningsbyrån
Brandser
Tel: 0281-140
36

Välkomna!

– besvaras dygnet runt

Förlusten
I samarbete
med av en nära anhörig hör till de svåraste
Järnvägsgatan 52

stunderna i livet. Med erfarenhet och omtanke
786 31 Vansbro
hjälper vi Er med allt som berör
begravningen.
www.brandser.se

Ni når oss dygnet runt på

Tel:
0281-140 36
– besvaras dygnet runt.
Ni når oss dygnet runt på
0241-209
90
0281-20990

0241-230
0241-2099000

Begravningsbyrån
Brandser
0241-23000
Medlemmar
i SBF

SverigesJärnvägsgatan
Begravningsbyråers Förbund
52, 786

www.dalkullornas.se
www.dalkullornas.se
www.brandser.se

31 Vansbro
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SPES bjuder in till samtalsträff den 10 maj
kl 18:00 – 21:00 i Församlingshemmet Vansbro.
Anmälan görs till agneta.holm@spes.se senast 9 maj.
Vi har träffar i Avesta, Leksand, Vansbro, Borlänge, och Malung.
Se spes.se/dalarna för mer information!
Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

Vårt varma Tack
till Er alla som på olika
sätt hedrat minnet av

Anna
Hellgren
vid hennes bortgång och
begravning för blommor
och gåvor till olika fonder
Syskonbarnen

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

Gun Nilsson
vid hennes bortgång
och begravning.
Per-Erik och Marie
August

Karl-Erik
Slagmark
* 13 maj 1948
har idag hastigt lämnat oss
i sorg och saknad
Vansbro
den 7 april 2022
MAMMA
Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

Naturen har Du älskat
sedan barndomens dagar
och vandrat Du har
genom skogar och hagar
Bland rådjur, älgar och
fåglars sång vandrat
Du har så mången gång
För Dig var skogen
det vackraste som fanns

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Äppelbo kapell
fredagen den 20 maj
i kretsen av de närmaste.
Tänk på Röda korset
Ukraina och tänd gärna
ett ljus för Karl-Erik via
www.brandser.se

Musik
i Ladan 20:et!
Skifsladan, Uppsälje, Dala-Järna åre

Fyrklövern
Vansbro

Kammarmusik, folkmusik och visor samt en efterlängtad
repris av vår första ”Järna-opera”: Pergolesis
La Serva Padrona

2020
Inställt!

Föreläsning om
Älgbergets historia

med Sven-Olle Axelsson
VÄLKOMNA! Onsdag 18 maj
Kl. 13,00
JUF-lokalen i Dala-Järna
Pris 50,00 kr inkl. Kaffe

förköp och info:
www.musikiladan.se

Midsommarhelgen
lör 25 juni 16.00
sön 26 juni 16.00

Anm. senast 15 maj till
Anneli Ström Tel. 073-092 09 52

Kvinnojouren Marie

Norets VVO Ordinarie Jaktstämma.

SÖNDAGEN (obs dagen) den
29/5 i Norets bystuga kl. 18:00
Ärenden enligt stadgarna. Markägare fråga
kommer att behandlas.
Styrelsen hälsar markägare och jägare,
varmt välkomna.

Vansbro, Leksand, Gagnef

TELEFONJOUR
dygnet runt

070-663 53 79
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

Årsmöte

för Morn och Vikarhedens byamän
Tisdagen den 17 maj kl. 18.00
vid Morn 420 Välkomna!
FOTBOLLSSKOLA
Dala-Järna IK inbjuder till fotbollsskola vecka 25, 20-23 juni, för barn
födda 2009-2015.
Anmälan senast 8:e maj på länken
https://start.landslagetsfotbollsskola.
se/sv
Vid frågor kontakta
Alma Larsson 076-142 36 68

Tfn. 070-228 14 24
Tänk på Bystugans minnesfond:
B.G. 130-3999
Swish: 123-610 79 40

Tänk på
Hulåns IF´s
Minnesfond
Ring 070-535 71 31
Barn och cancer hör inte ihop.

Swisha till 90 20 900 och
stöd forskningen. Tack.

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Söndag 8 maj

Kl 11.00 Järna Kyrka Familjegudstjänst, Eva Cronsioe. Minikör,
				
Barnkör.
Avslutning familjeverksamheten. Kyrkfika.
Kl 16.00 Nås kyrka
Gudstjänst med nattvard, Eva Cronsioe.

Måndag 9 maj

Kl 18.00 Järna församlingshem Kyrkofullmäktige sammanträder.
Ärenden: Utbildning, Årsredovisning, Verksamhetsuppföljning, Revisionsberättelse, Fastställande av årsredovisningen inklusive resultat- och balansräkningen,
Beslut om ansvarsfrihet,
Budgetarbetet inför år 2023, Målkapital,
Kostnad rabattskötsel, Motion.
Ordförande: Torsten Larsson.

Kaffe & Prat

Nås kyrka kl 10.30 tisdagar jämna veckor.
Järna församlingshem kl 10.00 onsdagar (Träffpunkten).
Vansbro församlingsgård kl 10.30 onsdagar.
Järna församlingshem kl 11.00 torsdagar.
Äppelbo kyrkstall kl 15.00 torsdagar ojämna veckor.

Promenadträff

Järna församlingshem kl 14.00 ojämna veckor.
Äppelbo kyrkstall kl 14.30 den 12/5 och 2/6

Välkomna !

För att ta reda på om solceller passar dig rekommenderar vi att du läser igenom Solelportalens
olika avsnitt på www.solelportalen.se. Solelportalen är Energimyndighetens webbplats där vi
samlat relevant information om solel. Om du kommer fram till att du vill installera solceller så
finns det ett antal steg du behöver ta. För att det ska bli så enkelt som möjligt kan du använda
dig av checklistan nedan.
Är ditt tak i gott skick eller behöver det
renoveras? Om du behöver renovera är det
smidigast att göra det först eftersom solcellsanläggningen troligen kommer att
finnas kvar på taket länge. En generellt
beräknad livstid för en solcellsanläggning är
25–30 år.
Ta reda på vilket väderstreck ditt tak vetter
mot, vilken lutning det har och om taket
skuggas av träd eller liknande.
Uppskatta hur stor yta du har att placera
solcellerna på.
Kontrollera om du behöver bygglov. För att
ta reda på om du behöver bygglov, samt för
att ansöka om bygglov, behöver du ta kontakt med kommunens byggnadskontor.
Ta reda på vad du har för taktyp och om det
finns plats för en kranbil eller byggnadsställning intill huset. Du kan behöva uppge den
informationen vid en offertförfrågan.
Tänk igenom hur din budget ser ut och hur
mycket pengar du vill investera. På Solelportalen kan du läsa mer om vilka stöd och
intäkter du kan få.
Ta reda på hur stor din elanvändning är och
hur stor huvudsäkringen är. Det är utgångspunkten för att välja hur stor solcellsanläggning du vill installera.
Kontrollera att det finns kapacitet att ansluta
din solcellsanläggning till elnätet innan du
Hitta en leverantör. På Solelportalen hittar

du mer information
om certifierade leverantörer. För att hitta
leverantörer i ditt område kan du gå via
branschorganisationen Svensk Solenergi.
Gör en offertförfrågan. På Solelportalen finns
en mall som du kan använda dig av.
Ta in offerter. En rekommendation är att ta in
minst tre stycken offerter.
Jämför offerterna. En bra tumregel är att
jämföra priset på anläggningen baserat på
installerad effekt (kr/kW).
Se också över:
- leveranstid och leveransvillkor
- kostnader för montering, samt lyft av
material
och/eller byggnadsställning
- att fabrikat och modellnummer för solcellspaneler, växelriktare och montagesystem
är med i offerten.
Du kan få stöd av din kommuns energi- och
klimatrådgivare om du behöver hjälp att
utvärdera offerterna.
Det kostar inget att ta hjälp av energi- och
klimatrådgivaren och hen ger opartisk information och råd.
På Solelportalen hittar du kontaktuppgifter
till energi och klimatrådgivare i hela landet.

EXTRA

EXTRA

EXTRA

På grund av att Postnord övergår till varannandags
utdelning av posten.
Annonskorrek
Har vi nu tagit beslutet att ändra våra utgivningsdagar.

VB VANSB

Granska förslaget och åte
I annat fall anses annons

Hela
Vansbro kommu
publiceras i Vansbroblad

Från och med vecka 21 kommer Vansbrobladet
Annonskorrektur från Vansbrobladet AB
och JärnaNytt att utdelas på
Granska förslaget och återkom med eventuella ändringar till oss senast Måndag klockan 09.00.
VB VANSBROBLADET
I annat fall anses annonskorrekturen som Godkänd och den senaste versionen kommer att
tisdagar
Hela
Vansbro kommuns
nyhetsportaloch onsdagar.
publiceras i Vansbrobladet & Järna-Nytt på utgivningsdagen enligt överrenskommelse.

Telefon: 0281-719 88

|

Annonskorrektur
från från
Vansbrobladet
AB
Annonskorrektur
Vansbrobladet
AB

VB VANSBROBLADET
VANSBROBLADET
VB
Detta medför|att alla annonser måste| vara inlämnade

Granska
förslaget
och återkom
med eventuella
ändringar till
oss senasttill
Måndag
klockan
09.00. klockan 09.00.
Granska
förslaget
och återkom
med eventuella
ändringar
oss senast
Måndag
Telefon:
0281-719
88
E-post:
annons@vansbrobladet.se
Adress:
Järnvägsgatan 35, 786 31 VAN
I annat
fall anses
annonskorrekturen
som Godkänd
och den senaste versionen kommer
att

I annat
fall anses
annonskorrekturen
Hela
Vansbro
kommuns
nyhetsportal som Godkänd och den senaste versionen kommer att
publiceras i Vansbrobladet & Järna-Nytt på utgivningsdagen enligt överrenskommelse.

Hela
Vansbro kommuns nyhetsportal
publiceras i Vansbrobladet & Järna-Nytt på utgivningsdagen enligt överrenskommelse.

senast| klockan
12.00 på onsdagar.
E-post: annons@vansbrobladet.se | Adress: Järnvägsgatan 35, 786 31 VANSBRO
Telefon: 0281-719 88 | E-post: annons@vansbrobladet.se | Adress: Järnvägsgatan 35, 786 31 VAN
Detta för att vi ska hinna trycka tidningen
för utdelning på tisdag.

Telefon: 0281-719 88
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9/5-13/5

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

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

Mån:

Oxfilépasta .
Fläsknoisette med rödvinsås, beasås och stekt potatis.
Tis
Fläsklägg med rotmos.
Strömming med potatismos och dillsmör.
Ons: Kålpudding med kokt potatis, gräddsås och lingonsylt.
Korvstroganoff med ris.
Tors: Hemlagad schnitzel med stekt potatis och beasås.
Flygande Jakob med ris.
Fre: Dillkött med kokt potatis och rödbetor.
Lasagne.

Grillbuffé Varje fredag kl.18.00 till 22.00
159:- ink. läsk. 179:- stark dryck.
Även avhämtning!
FACEBOOK: Vansbro restaurang och pizzeria

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

0281-109 55
Mån: Viltskavsgryta med pressad potatis och gelé.
Fiskgratäng med citron och kokt potatis.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Nasi goreng med stekt ägg och chilidressing.
Ons: Dillkött, rödbetor och kokt potatis.
Panerad fisk med skagenröra och
kokt potatis.
Tor: Köttfärslimpa med lingon,gräddsås och
kokt potatis.
Raggmunk, stekt fläsk & lingonsylt.
Fre: Högrevsburgare med klassiska tillbehör.
Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt 		

Vinteröppet.
söndag - torsdag öppet till 21.00

				
Tfn, 0281-100 35

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

VILL DIN RESTAURANG
SYNAS HÄR?
Kontakta vansbrobladet
för mer information.

Mån: Hemlagad Schnitzel med beasås och stekt
potatis&pommes
Rödspätta med remouladsås och kokt potatis
Tis: Raggmunk med lingonsylt, stekt fläsk, löksås och
kokt potatis
Kåldolmar med gräddsås och kokt potatis
Ons: Pannbiff med löksky och potatismos
Fiskgratäng med räkor,sparris och kokt potatis
Tor: Kålpudding med gräddsås,lingonsylt och kokt
potatis
Kycklinggryta med ris
Fre: Fläskfile Charlamange(kantarellsås,beasås) med
stekt potatis&pommes
Gösfile med vitvinssås och kokt potatis
ALLA DAGAR INGÅR PIZZABUFFÉ.

Plankafton varje onsdag.
Fläskfilé, Fisk, Kyckling på planka
129:- Även avhämtning!

En yrkesutbildning
kanske?

Sugen på att
göra något
annat?
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Lärling?
Läs upp dina
grundskole- eller
gymnasiebetyg
här hos oss!

Vi hjälper dig att
förverkliga dina
drömmar!
Gör slag i sak redan idag-kontakta vår SYV Maria Lissmors
0281-175 459, maria.lissmors@vansbro.se
för att bolla idéer och funderingar.
Välkommen till oss!

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

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

Arbetsdag vid bystugan!

Söndagen den 15 maj kl.9-15
Kom och hjälp till att rusta inför
sommarens evenemang och minigolf!

BETONG &

Kom ihåg bystugans dag den 26/5, Veteranfordons rally den 5/6

TONG & BYGGARBETEN

		UTHYRNING AV
070-672
07 63
VERKTYG
OCH MASKINER

Allt inom bygg och betong

Vi finns i Äppelbo, Mån- Fredag
Kontakta Madde Tfn. 073-150 18 18

VÅRDCENTRAL VANSBRO
INFORMERAR
Vi har utökat antalet knappval och vill informera enligt nedan.

Vårdcentral Vansbro, 0281-498 100
Menyval:
1. Avbokning/återbud
2. Receptförnyelse
3. Labb
4. Diabetessköterska		
5. Rehab				
6. Psykisk hälsa			
7. Rådgivning/övriga frågor
9. Engelska/English

Rehab Vansbro, menyval:
1. Sjukgymnast
2. Arbetsterapeut

Bokning av provtagningstid gäller för dig som fått besked om att provtagning ska göras, du kan även boka tid till labbet via 1177.se.

Fysioterapeut/sjukgymnast: Hit vänder du dig i första hand vid besvär
från leder och muskler.

Arbetsterapeut: Hit vänder du dig i första hand vid besvär i händer och
fingrar.

Övriga telefonnummer:
BVC/Barnavårdscentral: 0281-498 144 eller 0281-498 145

Inga fasta telefontider, meddelande kan lämnas på telefonsvarare

MVC/Mödrahälsovård: 0281-498 140
Samtalsmottagning barn och unga (7-17 år): 0281-498 108
(måndag-torsdag kl 10.30-11.00)

Rehabkoordinator: 0281-498 157

Hit vänder du dig vid frågor om din sjukskrivning och rehabilitering.
Inga fasta telefontider, meddelande kan lämnas på telefonsvarare

Ungdomsmottagning (13-24 år): 072-083 80 25
Öppettider –
		

Vansbro: torsdagar kl 10-18 (lunch kl 12-13)
Malung: tisd. kl 10-18, onsd. kl.Foto:
08.30-16.00
(lunch
kl 12-13)
Solveig
Granström

		

Gör en insats för demokratin – bli röstmottagare!
I höst är det dags för allmänna val och då behövs det röstmottagare!
Den 24 augusti börjar förtidsröstningen, som pågår fram till och med valdagen, som
är den 11 september.
Som röstmottagare får du bland annat hålla ordning i lokalen, svara på frågor från
väljarna och ta mot, granska och räkna röster.
Tänk på att den som är röstmottagare behöver vara minst 18 år, och får inte stå som
kandidat på någon valsedel till riksdagen, region- eller kommunfullmäktige.
Du trivs bäst med uppdraget som röstmottagare om du är noggrann, stresstålig och
serviceinriktad.
Under valdagen är en vallokal öppen i varje valdistrikt – Äppelbo, Vansbro,
Dala-Järna och Nås.
Under förtidsröstningen är någon röstningslokal öppen varje dag, men tid och plats
kan variera.
Hör av dig till oss via e-post vansbro.kommun@vansbro.se eller telefon 0281-750 00
för att anmäla ditt intresse för att vara röstmottagare!
Du kan läsa mer upp uppdraget som röstmottagare på Vansbro kommuns webbplats
vansbro.se/val
Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

TE-BYGG & PLÅT AB
Vi utför jobb inom:
Plåt, Tak, Problemträd,
byggnadsarbeten och övrigt.

076-277 41 15
tebygg.se

Uthyres

Skylift arbetshöjd 12 meter, besiktad
Byggställning, arbetshöjd 6 meter

www.hja.se

MMA i Västerdalarna AB
Micke 076-016 70 54

Svensk Fastighetsförmedling

Skogsvägen 2, Djurås

T +46 241 64 53 00

svenskfast.se/vansbro

Bor du i
Sveriges
vackraste
Vet
du vad din
bostad
villa?är värd.
Det gör vi.

Funderar du på vad din bostad kan vara värd eller vill du
förändra din boendesituation? Vi säljer flest bostäder i
Dalarna och med lång erfarenhet samt med de senaste
verktygen skräddarsyr vi en säker och trygg affär efter
dina behov.
Ring oss på 0241-64 53 00 och boka in en
kostnadsfri borådgivning

svenskfast.se/vansbro

