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JÄRNA-NYTT
Hela Vansbro kommuns nyhetsportal

VB

Dala-Järna vid Hemköp
Fredag 29/7 kl.17-17.30
Tisdag 2/8 kl.17-17.30
Fredag 5/8 kl.17-17.30
Nås vid Tempo
Fredag 29/7 kl.16-16.30
Tisdag 2/8 kl.16-16.30
Fredag 5/8 kl.16-16.30

Äppelbo vid Tempo
Onsdag 27/7 kl.16-16.30
Onsdag 3/8 kl.16-16.30

Vansbro vid Flottaren 
Onsdag  27/7 kl.17-17.30
Måndag 1/8 kl.12-12.30
Onsdag  3/8 kl.17-17.30

Butiken på sollerön öppen 
alla dagar kl.10-18 

hela sommaren!

Jordgubbar säljes i
4-liters lådor samt askar

SMS:a gärna för 
beställning.

076-212 15 88

Björbo vid Tempo 
Måndag 1/8 kl.11-11.30
Onsdag 3/8 kl.18-18.30

NYHET!

Hallonlådor 1,6kg

Nu! även hjortronsylt

NYHET!
Blåbärslådor 1,6kg

SILLKVÄLLSILLKVÄLL  
Vid hembygdsgården i Grånäs, 
fredagen den 29 juli kl.18.00. 
Vi serverar glödstekt sill, tyta, 

potatis och enbärsdricka. 
Kaffe och kaka. 

Musikunderhållning av 
Bjursingarna Ole Johannesen 

och Thomas Persson.
Varmt välkomna!

Junisdag vid 
Hulåns ordenshus

Hoppborgar, trampbilar, korvgrillning, tips-
promenad, fiskedamm och mycket mera.

Måndagen den 1/8 kl.11-15, 
gratis för alla barn.

Välkomna till en rolig dag för alla åldrar!

Välkommen du också till ett 
nära och pålitligt tryckeri!



       GRÄVTJÄNSTER

Ring 
Magnus Stövling

  Tfn 073-093 18 42

Tel. 0281-130 90

www.dackteam.se

Tel. 0281-130 90

www.dackteam.se

Tel. 0281-130 90

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.

	  

När trollen  
flydde Gagnef
Ängsholns folkpark, Gagnef 
2-6 augusti kl. 20.00 alla kvällar

Biljetter: Förköp Visit Dalarna
Vid köp på plats:  
Kontant el swish (ej kort)
Välkommen!  
Gagnefs amatörteaterförening
För mer info: www.gagnefsamatorteater.se

   Natt vid Nåsen
Vallvisor Lockrop Kulning Kohorn 

Näverlur och Spilopipa 
Torsdagen den 4 augusti 22.00 

Upplev fäbodarnas musik!

Serveringen öppen från 21.15
Hamburgare Kaffe med dopp

Följ skyltningen från Nås Kyrka!

Medverkande:  

Agneta Stolpe  (kulning, sång)
Anna Aronsson (horn)
Karin Blom  (kulning)
Joel Bremer (Þol)
m.ß.

Bengt Enström berättar om livet på
fäbodarna

Kollekt på 50–100 kronor rekommenderas
Arrangör:
Nås Hembygdsförening
Föreningen Tobaksspinnarstämman
I samarbete med Medborgarskolan



MUSIK I RUINEN

Arrangör:

Hembygdsföreningen
Lindesnäs Gemenskap

www.lindesnashembygdsforening.se

Billy Opel är en rolig prick! Med sina humoristiska 
sånger och betraktelser har han charmat publiken var 
han än hamnat. Vi får höra om allt från banditdröm-
mar och takboxar till misslyckade bröllopsvisor och 
erotiska polisingripanden i en avskalad föreställning 
där Billy uppträder ensam med sin gitarr.

29 juLi kL 19–21 i ruinen i Lindesnäs. (Ta vägen  
mot herrgården.) entré 200 kr. swish eller kontant.

Öppet alla dagar 14-19

Sommar på 
Snöå bruk

Hemgjord gelato, krämig mjukglass & klassisk 
kulglass samt sommarmeny i restaurangen

”ett bett räcker”

TBE - VACCIN

Vansbro 
parkeringen Ica Supermarket

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

Vuxen   380 kr 
Barn   330 kr 
(<16 år)

Drop in kl 14 - 18

Vaccinera dig vid Vaccinbilen

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

2/8 
30/8 
29/9

Datum

”ett bett räcker”

TBE - VACCIN

Vansbro 
parkeringen Ica Supermarket

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

Vuxen   380 kr 
Barn   330 kr 
(<16 år)

Drop in kl 14 - 18

Vaccinera dig vid Vaccinbilen

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

2/8 
30/8 
29/9

Datum2/8
30/8
27/9

Nedskräpning är ett stort problem i städer, natur och hav.  
Det spelar ingen roll var det slängs; skräp på land blir skräp i havet  

och skräp i staden drabbar också naturen – och djuren.  
Vi behöver helt enkelt bli fler som inte skräpar ner.  

 
Vill du hjälpa till? 

Gå med i Sveriges största rörelse mot skräp eller swisha 90 02 817. 

Skanna QR-koden  
med din swish-app  
och ge ditt bidrag.



VILL DIN VERKSAMHET 
SYNAS HÄR PÅ SIDAN?

kontakta Vansbrobladet 
för mer information.

— Försäljning
— Installation
— Service av

www.hja.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.
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tisdag

 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

Tänk på 
Hulåns IF´s
Minnesfond

Ring 070-535 71 31

Leif Nilsson
Skålö 537  073-822 21 64

GL BIL & DÄCK

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

Barn och cancer hör inte ihop.

Swisha till 90 20 900 och 
stöd forskningen. Tack.



Luftvärmepumpar
AC-anläggningar 

070-330 35 28

  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

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se 

anders.strandberg@muntersbygg.se

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Söndag 31 juli
kl 11.00  Gudstjänst i Järna kyrka, Emmalina Mattsson.
kl 10.00  Fäbodmarsch från Forsbäckheden till Brudskogen.
     Ta med egen matsäck och stol.
     Frågor, ring Arne tel. 070-716 45 67
kl 14.00  Fäbodgudstjänst på Jonbackvallen vid Brudskogens   
              fäbod, Eva Cronsioe. Ta med egen fikakorg och stol. 

Torsdag 4 augusti
kl 19.00  Sommarmusik i Järna  kyrka, ”Fly me to the moon”  
     med Västerdala storband.

Välkomna!

NÅS Västra VVO
Håller sedvanlig årsstämma i Nås 
skidstuga söndagen den 7 augusti 

klockan 15.00.
Välkomna                          Styrelsen



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

Mail: annons@vansbrobladet.seannons@vansbrobladet.se eller Telefon: 0281 - 719 880281 - 719 88 Senast Måndag Klockan 12.00

Fick  denna annons inlämnad av en dam som 1961 då säkert var under 15 år och hårt 
hållen av sina föräldrar hemma i Uppsälje. När mor och far hade somnat på kvällen 
smet hon ut i kvällen och tog sig på något sätt till Björbo på denna stora tillställning. 
Det bar sig inte bättre än att hon vann denna talangtävling med låten ”Darling Nelly 
Grey” vilken var en av Jerry Williams första hit och skiva.

Ett gammalt klipp som vi hade med i Vansbrobladet 2018
Värt att visa igen hur det en gång var.



 
 
 
 
 
 

 Tillfälliga avspärrningar av vägar och områden i Dala-Järna  
 i samband med Flygfesten 5,6 och 7 augusti. 
 
  Tider; Fredag den 5 aug.  kl. 17.00-22.00 
   Lördag den 6 aug.  kl. 09.00-18.00 
   Söndag den 7 aug.  kl. 09.00-18.00 
 
Stoppförbud  Stoppförbud råder på E16 från Leksandskorset fram till Dala-Järna  
  centrum    
Avlyst område  Området från Flygfältet och 1,5 km österut samt mellan Skramsbäcken  
   i norr till gamla Rv71 i söder genom samhället. 
Avlysta vägar Skyttevägen, norr om E16. Grötholsvägen, båda sidorna av E16 fram  
   till gamla Rv71 genom samhället samt del av Korsnäsvägen 
 
Områderna är avlysta av flygsäkerhetsskäl under flyguppvisningen och får inte beträdas. 
Var vänlig och respektera avspärrningarna. 
        

Tillfälliga avspärrningar av vägar och områden i Dala-Järna 
 i samband med Flygfesten 5,6 och 7 augusti.

  Tider; Fredag den 5 aug.  kl. 17.00-22.00
   Lördag den 6 aug.  kl. 09.00-18.00
   Söndag den 7 aug.  kl. 09.00-18.00

Stoppförbud: Stoppförbud råder på E16 från Leksandskorset fram till 
            Dala-Järna centrum   
Avlyst område:  Området från Flygfältet och 1,5 km österut samt mellan 
                Skramsbäcken i norr till gamla Rv71 i söder genom samhället.
Avlysta vägar: Skyttevägen, norr om E16. Grötholsvägen, båda sidorna av E16   
         fram till gamla Rv71 genom samhället samt del av Korsnäsvägen

Områderna är avlysta av flygsäkerhetsskäl under flyguppvisningen och får 
inte beträdas. Var vänlig och respektera avspärrningarna.

Samråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken - 
Bäckdalens återvinningscentral

En bättre miljö idag och för kommande generationer. 

Då avfallsmängderna och antalet fraktioner vid Bäckdalens ÅVC har ökat och kan komma att öka 
ytterligare finns ett behov av att kunna mellanlagra större mängder farligt avfall per tillfälle. Dala 
Vatten och Avfall AB avser därmed att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för anläggningen. 

Tillståndsansökan omfattar även en utökning av antalet fraktioner för omlastning samt att öka den 
mängd som kan tas emot för återanvändning.  Utöver detta omfattar ansökan fortsatt drift av  
befintlig återvinningscentral, inklusive krossning av trä, omlastning av mat- och restavfall och  
andra fraktioner som samlats in på återvinningscentralen för borttransport.

Tidsplanen är att under hösten 2022 lämna in en ansökan till Länsstyrelsens miljöprövnings- 
delegation.

Hela samrådsunderlaget finns att ta del av på dalavattenavfall.se/samrådbäckdalensåvc och 
kan hämtas på Bäckdalens återvinningscentral, Bäckdalen 1, Vansbro eller fås via info@dvaab.se. 

Vill ni ställa frågor om och/eller lämna synpunkter på vår verksamhet eller ansökan är ni  
välkomna att kontakta Erik Bergström, erik.bergstrom@dvaab.se, 0247–44 130 eller  
per post: Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand.  
 
Synpunkter ska komma in senast den 16 augusti 2022.

dalavattenavfall.se/samrådbäckdalensåvc



Lördagen 30 Juli kl 13.00 till 16.00 kommer Amazonklubben 
arrangera utställning vid Lokparken. 

Barnaktiviteter som hoppborgar, fiskdamm och korv 
med bröd finns för dom små. 

Även trampbilstävling kommer hållas. 
Föranmälan görs på plats mellan 13.00-14.00, start ca 14.00

Redan tidigare på dagen kommer Amazonerna åka en vända 
runt centrum.

Varmt välkomna önskar Amazonklubben 
i samarbete med Barnens dags föreningen Vansbro.

Anders Hed, träffansvarig

Veckans
Radannonser

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

Säljes: Blå batikklänning, vitt 
vackert mönster, bomull, strl 36, 
kjol 102 cm lång, 6 våder, midja 
62 cm, top med rund ringning, 
vida ärmar. Sydd på 70-talet hos 
Iwan Tirta, Jakarta. Oanvänd 
SEK 700:-
Tel: 070-692 61 07

”Gårdsloppis Närsjövägen 116
Välkommen lördag 30 juli 11-16

Mest barnkläder och barnprylar som rese-
säng, cykelbarnstol, leksaker, böcker mm 

samt damkläder. 
Till låga loppispriser såklart!”

Nova 9 år, leukemi.

Barn och cancer  
hör inte ihop.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen.

Barn och cancer är två ord som aldrig borde nått varandra. Ändå bildar de den 
vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Var med i kampen.  
Vi behöver all hjälp vi kan få för att hålla cancer borta från barn.
Nova 9 år, leukemi.

Barn och cancer  
hör inte ihop.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen.

Barn och cancer är två ord som aldrig borde nått varandra. Ändå bildar de den 
vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Var med i kampen.  
Vi behöver all hjälp vi kan få för att hålla cancer borta från barn.

Sökes: Använda träplankor att 
bygga en bod på ca 3x3 meter. 
Eller ett komplett skjul/träd-
gårdsbod. 
marcella.petrarca@gmail.com
Tel: +31 64 117 79 56



  

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

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

Vecka 31
1/8-5/8

VILL DIN RESTAURANG
SYNAS HÄR? 

Kontakta vansbrobladet 

för mer information. 

Mån:  Stekt fläskfilé med stekt potatis och beasås. 
 Oxfilépasta med gorgonzolasås.   
Tis Kalvspett med pommes och tzatziki eller beasås. 
 Hemlagad schnitzel med stekt potatis och beasås
Ons:  Stekt entrecote med stekt potatis och beasås.   
 Baconlindad kycklingfile med ris och currysås. 
Tors: Raggmunk med stekt fläsk och lingonsylt.  
 Stekt ryggbiff med stekt potatis och  pepparsås 
Fre::     Fläsknoisette med rödvinsås och beasås och pommes.
 Kålpudding med gräddsås och lingonsylt. 

À la carte
Lördag-Söndag

Alla varmt välkomna!

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

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

Grillbuffé Varje fredag kl 18-22
170:- ink. läsk. 

Även avhämtning!  
FACEBOOK: Vansbro restaurang och pizzeria

0281-109 55

Lunch som vanligt mån-fredag



www.dalkullornas.se
                         Irene & Elin

Ni når oss dygnet runt på
0281-20990 
0241-20990
 0241-23000

Ni når oss dygnet runt på 0241-209 90
0241-230 00
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www.dalkullornas.se

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

Kämpudden
 to  28 kl.17.00-20.00 Mötesplats Kämpudden
  med servering av gofika m.m
 fr  29 kl.10.00-11.30 Sommarkul 
 för alla barn i vuxens sällskap
 lö  30 kl.19.00  Gemenskapskväll med grillning     
i båthuset. Knytis. Grillkorv med bröd samt kaffe 
finns till försäljning.   
 sö 31 kl.18.00 Säsongsavslutning. 
Kvällsgudstjänst med Göran Andreasson. samt 
Maud Berglund och sångare.
            VARMT  VÄLKOMMEN 
               TILL KÄMPUDDEN!

         I samarbete med

Nås Missionshus
Onsd. 3/8 kl.14.30 (OBS! dag o tid.)
Sång och Musik med Isterbandet
Bröderna Lidström med vänner.

Välkomna!      I samarbete med

Tröttare? 
Törstigare?
Sämre syn? 
Symptomen kommer oftast  
smygande.Testa om du ligger 
i riskzonen för typ 2-diabetes 
på diabetes.se.  
 

Kvinnojouren Marie Kvinnojouren Marie 
Vansbro, Leksand, Gagnef

TELEFONJOUR
dygnet runt

070-663 53 79

RUTÅLÄGRET 
On 28/7 17.00 Lägerstart
Fr 29/7 19-21 Besökskväll
Sö 31/7 10.30 Lägergudstjänst
Må 1/8 10.00 Städning av lägergården
Välkommen! 
Arr. Taborförsamlingen och flera frikyrkor



Vår kära

Kvarn
Anna-Lisa
Persson
* 13 mars 1930

har stilla insomnat

  10 juli 2022
Vansbro

Carina, Per, Janken,
Elin och Monika

med familjer

Ett verksamt liv 
har slocknat ut 
en flitig hand 
har lagts till ro

Kära lilla mamma
nu är din strävan slut

och du får vila ut
För allt vi vill dig tacka

för omsorg, 
kärlek rik och stor
Vi vet att vi stod

ditt hjärta så nära
Tack ifrån oss

 Dina kära

Begravningen äger rum i
Järna kyrka onsdag 3

augusti kl 10.
Alla som önskar 

närvara hälsas välkomna.
Akten avslutas i kyrkan

Tänd gärna ett ljus för
Anna-Lisa på

www.dalkullornas.se

till Er alla som 
hedrat minnet av 

vår älskade 

Mor Göte
Nilsson

samt ett tack till Er 
som vårdat Mor Göte 

under sista tiden.

ULLA-BRITT
Patrik, Pernilla, Pontus

med familjer

"Var jag går i skogar, berg
och dalar...

Vår älskade

Anders Stark
 * 23 juni 1941
har somnat in 

† 14 juli 2022
Dala-Järna

ANNA-KARIN
Maria o Mats

Hanna, Agnes och Maja
Katarina o Peter

Vile och Kajsa
Syster  Birgitta

Någonstans inom oss
är vi alltid tillsammans

Vi tar avsked av Anders
inom familjen men tänd

gärna ett ljus för 
Anders på

www.dalkullornas.se



Flygfesten i Dala-Järna hör till de största civila flygshowerna i Europa och
lockar omkring 50.000 besökare i dagarna tre. 5, 6, 7 augusti 2022 är det dags igen!

Flygfesten bjuder på en fartfylld flygshow med piloter och flygplan av absolut högsta världsklass!
Allt från första världskrigets pionjärer till toppmodern ingenjörskonst

och dagens samhällsnyttiga flyg, det finns något för alla!

Mer info och biljetter på www.flygfesten.com

Fredag:

Lördag:

Söndag:

Grindarna öppnar 17.00

Flygshow 19:00 - 22:00

Underhållning 22:00 - 01:00

Flygshow 11:00 - 16:30

Underhållning 21:00 - 01:00

Flygshow 11:00 - 16:30

Grindarna öppnar 08.00

Grindarna öppnar 08.00

Missa inte fredagkvällens

flyguppvisningsprogram

- bara på Flygfesten!
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Swiss Air Force PC-7 TEAM - Belgian Air Force F-16
AJS 37 Viggen - J35 Draken - JAS 39C Gripen - Jurgis Kairys

Spitfire - Mustang - Johan Gustafsson - Fire Boss - TEAM 50 ...och mycket mer!

Swiss Air Force PC-7 TEAM - Belgian Air Force F-16
AJS 37 Viggen - J35 Draken - JAS 39C Gripen - Jurgis Kairys

Spitfire - Mustang - Johan Gustafsson - Fire Boss - TEAM 50 ...och mycket mer!


