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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!

Fredag:

CC RIDERS

Grindarna öppnar 17.00

Flygshow 19:00 - 22:00

Underhållning 22:00 - 01:00

Lördag:

TITANIX , SVENNE RUBINS +

Grindarna öppnar 08.00

Flygshow 11:00 - 16:30

Underhållning 21:00 - 01:00

SVERIGES MINSTA COVERBAND

Söndag:

Grindarna öppnar 08.00

Flygshow 11:00 - 16:30

Promenera, cykla eller samåk till Flygfesten!

Höga ljudnivåer förekommer under helgen -

tänk på att skydda hörseln och lämna djur hemma!

Ta gärna med kontanter.

Stort marknadsområde med utställare och tivoli för barnen!

Promenera, cykla eller samåk till Flygfesten!

Höga ljudnivåer förekommer under helgen -

tänk på att skydda hörseln och lämna djur hemma!

Ta gärna med kontanter.

Stort marknadsområde med utställare och tivoli för barnen!

Förköp online 12-17 år vuxen

Helgbiljett* 510:- 1050:-

Kvällsshow fredag kväll* 165:- 310:-

Flygshow lördag eller söndag 185:- 365:-

Lördag kväll 165:- 165:-

2

1

Serviceavgift tillkommer

Helgbiljett* 550:- 1100:-

Kvällsshow fredag kväll 200:- 350:-

Flygshow lördag eller söndag 220:- 400:-

Lördag kväll 200:- 200:-

Fredag kväll efter flygshow 150:- 150:-

Pris på plats 12-17 år vuxen
1

2
*

Barn födda 2010 eller senare går in gratis i vuxens sällskap - ingen biljett behövs.

helgbiljett gäller för samtliga inträden hela helgen.* * kvällsshow och underhållning fredag.
1 2

Mer info och biljetter på www.flygfesten.comMer info och biljetter på www.flygfesten.com



       GRÄVTJÄNSTER

Ring 
Magnus Stövling

  Tfn 073-093 18 42

Fyrklövern
Vansbro

VÄLKOMNA till årets SURSTÖMMINGSFEST
Torsdag 18 aug. Kl. 13,00 på Kämpudden i D-J 
Anmälan senast  Torsdag 12 aug. till: Anneli 
Ström  Tel. 073-092 09 52 
OBS! Vi spelar Boule i Järnvägsparken
           torsdagar Kl. 14,00

Klädd i Nås 
av Margareta Jonth.

Berättelser om livet och kläderna
från 1600-talet till våra dagar.

Säljs i Nås hemslöjd, Vansbro bibliotek,
Dalarnas museum, Malungs bokhandel,

Floda hemslöjd, Globe Ludvika mß. 

Klädd i Nås av Margareta Jonth.
Berättelser om livet och kläderna från 1600-talet till våra dagar.

Säljs i Nås hemslöjd Nickusboa, Vansbro bibliotek,
Dalarnas museum, Malungs bokhandel,

Floda hemslöjd, Globe Ludvika mfl.

Dala-Järna vid Hemköp
Fredag 5/8 kl.17-17.30
Tisdag  9/8 kl.17-17.30
Fredag 12/8 kl.17-17.30
Nås vid Tempo
Fredag 5/8 kl.16-16.30
Tisdag  9/8 kl.16-16.30
Fredag 12/8 kl.16-16.30

Äppelbo vid Tempo
Onsdag 3/8 kl.16-16.30
Onsdag 10/8 kl.16-16.30

Vansbro vid Flottaren 
Onsdag 3/8 kl.17-17.30
Måndag 8/8 kl.12-12.30
Onsdag 10/8 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  8/8 kl.11-11.30
Onsdag 10/8 kl.18-18.30

NYHET!

Hallonlådor 1,6kg

Nu! även hjortronsylt

NYHET!
Blåbärslådor 1,6kg

 

 

 

 Välkomna till årets 
ALLSÅNGSKVÄLL PÅ LISSKVARNGÅRDEN  

ONSDAG 3 AUGUSTI KL 18.30 
med Hasse och Putte Ström. Inomhus vid regn. Servering. 

NÅS HEMBYGDSFÖRENING    



Allt inom TAK
Ring! 

för gratis offert

Tfn. 070-254 73 10

Kräftfiske i Äppelbo 
2022

Äppelbobor och markägare får fiska 
kräftor, 5 augusti kl 17.00 -  
          6 augusti kl. 17.00 
i älven från Sälenbron till Grossheds-
bron, i Noret och i Busjön.

Årskort i Äppelbo FVOF krävs, vilket 
berättigar till 8 burar som ska vara 
märkta med namn på ägaren. 

Minimått på kräftor är 9 cm. 
Rapportera fångsten via sms till 
Anders 072-241 43 76. 
Årskort/fiskekort finns på Tempo i 
Äppelbo alt. iFiske.se 

Styrelsen för Äppelbo Fiskevårdsom-
rådesförening (FVOF)

Nås Fiskevårdsområde 
Bjuder in till Kräftfiske i Älven 
från den 12/8 kl.17 till den 14/8 kl.12 

Inom Nås socken från Järna gränsen ner 
till Björbo gränsen.

För ortsbor med vitakortet, 10 st burar 
per/kort, märkta med namn eller 
mobilnummer.

Rekommenderat mått från 10 cm och 
större får behållas. 

Max 50 st kräftor per/kort . Se mer info 
på Facebooksidan Vi som är från Nås

För info och fångsrapportering kontak-
ta Emil Hagström 070-618 29 32 eller 
Magnus Andersson 070-372 41 07.

Höstens hemmamatcher 
för Dala-Järna IK

 

Herrar division 3
Västerås IK 6/8 15.00
Fagersta Södra IK 20/8 15.00
Årsunda IF 3/9 15.00
IK Franke 18/9 15.00
Rengsjö SK 2/10 15.00

Damer division 3
Korsnäs IF FK 3/8 19.00
Islingby IK 16/8 18.30
Gustafs GOIF 28/8 11.00
Sollerö IF 10/9 11.00
Torsångs IF 25/9 11.00

Klipp ur och spar!
Välkommen!

Kvinnojouren Marie Kvinnojouren Marie 
Vansbro, Leksand, Gagnef

TELEFONJOUR
dygnet runt

070-663 53 79



Veckans
Radannonser

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

Uthyres: Lägenhet i centrala 
Vansbro uthyres från 1 septem-
ber. 2 rum och kök. Djur och 
rökfri. Svar och frågor via e-post.
anlama61@hotmail.com

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.

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

Vansbrobladet och JärnaNytt 
delas ut till alla hushåll och 
företag varje vecka.

Varje vecka delas tidningarna ut till alla hushåll 
och företag i Vansbro, Äppelbo, Dala-Järna, Nås 
och Björbo med omkringliggande byar.

Välkommen med din annons du också!

För annonsbokningar kontakta
Nils Gudmunds, tfn 070-538 76 10
eller annons@vansbrobladet.se
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Syns du-så finns du!



Sals expanderar och söker svetsare.

Nu behöver vi bli en person ytterligare. 
Vi behöver en person som främst kan utföra manuellsvetsning samt 
diverse verkstadsarbeten. 
Man behöver även vara öppen för andra uppgifter. 
Det viktigaste är att du har rätta viljan och inställningen att utvecklas 
med oss.
 
Låter detta intressant? Ring Tomas Bäck (produktionschef) 
Tfn. 070-344 76 06 tomas.back@sals.se eller Lars-Olov Liss (VD) 
Tfn. 070-302 00 95 lars-olov.liss@sals.se snarast, 
dock senast 10/8. Urval sker löpande.    

Välkommen med din ansökan!   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
9 augusti Kl 17.00 

Strandbackens folkpark i Dala-Floda 

Zillah & Totte firar 15 år som artister i 
år. Det bjuds på sångnummer och 
knasiga upptåg! - allt i en skojig mix 
för att det ska bli succé.  0–99 år  

Fika, lotteri, chokladhjul 

Entré 60 kr 

 

www.strandbackensfolkpark.se 

9 augusti kl. 17.00
Strandbackens folkpark i Dala-Floda

Zilla & Totte firar 15 år som artister i år. 
Det bjuds på sångnummer och knasiga upptåg! 

- allt i en skojig mix för att det ska bli succé. 
0-99år

Fika, lotteri, chokladhjul. 
Entré 60 kr

www.strandbackensfolkpark.se

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
9 augusti Kl 17.00 

Strandbackens folkpark i Dala-Floda 

Zillah & Totte firar 15 år som artister i 
år. Det bjuds på sångnummer och 
knasiga upptåg! - allt i en skojig mix 
för att det ska bli succé.  0–99 år  

Fika, lotteri, chokladhjul 

Entré 60 kr 

 

www.strandbackensfolkpark.se 

Kräftfiske 
i Järna Fiskevårdsområde

Fisket är tillåtet i Västerdalälven 
(inom Järna FVO)
och Skamsbäcken.

Fredag 12 aug. kl. 17.00 
t.o.m. söndag 14 aug. kl. 12.00.

Villkor för att fiska är ett årskort i Järna 
Fiskevårdsområde som berättigar till 
10 burar, vilka skall vara väl märkta 

med namn på ägaren.

Obligatorisk fångstrapportering till: 
Robert Westas 070-696 02 04

Järna Fiskevårdsområde.



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

Uthyres
Skylift arbetshöjd 12 meter, besiktad

Byggställning, arbetshöjd 6 meter

MMA i Västerdalarna AB
Micke 076-016 70 54



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

Torsdag 4 augusti
Kl 19.00  Sommarmusik i Järna kyrka ”Fly me to the moon” 
     med Västerdala Storband.

Söndag 7 augusti
Kl 11.00  Gudstjänst i Järna kyrka, Båt Lena Ekman.

Torsdag 11 augusti
Kl 19.00  Sommarmusik i Äppelbo kyrka ”Trolsk folkmusik” 
     Fiol, viola, hardangerfela, violino dAmore, tramporgel och 
     sång med ”Ähdel-Sjögren trio”.

Välkomna!

Välkommen du också till ett 
nära och pålitligt tryckeri!



BYGGSIDAN
   - ANLITA VANSBRO KOMMUNS BYGGENTREPRENÖRER

��������� � ������� � ����������
����������� � ����������� � ���
�	�����
������������ � ����������� � �����������

����������������������������

Box 53 780 51 Dala-Järna

0281-20 968 • www.muntersbygg.se
070-535 69 79 • info@muntersbygg.se

L Eriksson Tfn 070 360 90 77

Telefon 0281-200 05
Peter 0730-322 331 • Niclas 0730-322 332

Daniel 0730-322 333

Grus • Containerhantering • Snöröjning
0281-103 78

Conny 070-230 12 42      
Andreas 070-230 47 91

GOLV OCH VÅTRUM

070-491 06 31
dala.golvservice@gmail.com

KVALITETSSÄKRAD
VÅTRUMSINSTALLATION

072-531 26 41 Johan • 072-531 20 41 Daniel
vdalael@gmail.com

NY och 
Ombyggnationer
Renoveringar mm
Jimmy Andersson 

Dala-Järna
Tfn 070 418 62 11

Allt inom golv 
och vägg, 

kakel och klinkers070-5598615070-5598615

Tfn: 076-277 41 15,  E-post: tomas@teroj.se

Allt inom  

TAK, ALTANER & UTBYGGNADER mm 

TE-BYGG & PLÅT AB

FÖRSÄLJNING AV

TAPETER!

070-34 55 666 • 0281-716 77
www.forsellsmaleri.com

Tfn. 070-656 36 33

Tfn. 070- 528 67 22

Äppelbo Bygg AB
Alf Brandt
Ö. Born 108 786 94 ÄPPELBO

Bygg, Rör, Kakel & klinker
Vansbro • Tel 070 678 73 87

VILL DIN VERKSAMHET 
SYNAS HÄR PÅ SIDAN?

kontakta Vansbrobladet 
för mer information.

VILL DIN VERKSAMHET 
SYNAS HÄR PÅ SIDAN?

kontakta Vansbrobladet 
för mer information.

— Försäljning
— Installation
— Service av
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TROLLENS DAG
Lördagen den 13:e augusti klockan 10-14

Trollbröllopet tillsammans med Friluftsfrämjandet bjuder in till springtävling 
och Mästergrås Trollskola, vid skidstugan i Äppelbo (skyltat från kyrkan)

Äppelbo Värdshus erbjuder Trollmeny men lättare förtäring finns vid skidstugan.
Trollbröllopet - Alltid andra helgen i augusti, Lämåsen, Äppelbo

10:00 
startar 

Friluftsfrämjandet  
vid skidstugan, spring-

lopp för barnen, man kan 
även besöka sagostigen 
eller leka i lekparken vid 
Äppelbo Vandrarhem 

& Camping

13:00 
Mäster Grås 

Trollskola, i skogen 
vid skidstugan.

Träffa och lär dig allt du 
behöver veta om skogens 

väsen. Läs mer på 
trollbrollopet.se

Nu är det dags för slamtömning!
Under v.33-34

Kommer vi att tömma dessa områden:

Lindesnäs
Nås: Haga, Malmsta, Ringvägen

Efter utförd tömning gör vi en blåfärgmarkering 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



  

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

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

Vecka 32
8/8-12/8

VILL DIN RESTAURANG
SYNAS HÄR? 

Kontakta vansbrobladet 

för mer information. 

Mån:  Entrecote med stekt potatis och beasås.  
 Rödspätta med kokt potatis och remouladsås.   
Tis Kalvschnitzel  med stekt potatis och beasås.  
 Strömming med potatis mos och dillsmör. 
Ons:  Stekt fläskfilé med stekt potatis och pepparsås.    
 Stekt kycklingfilé med stekt potatis och beasås.  
Tors: Fläsknoisette med pommes och rödvinsås och beasås.   
 Stekt ryggbiff med stekt potatis och  beasås 
Fre::     Dillkött med kokt potatis.
 Hemlagad schnitzel med stekt potatis och beasås.  

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

      
  

Alla dagar ingår pizzabuffé med 3 olika såser
Plankafton varje onsdag. 139:- Även avhämtning!

Tfn, 0281-100 35
Mån:  Fläskfilé gryta med ris               
          Rödspätta med remouladsås och kokt   
          potatis  
Tis:    Grillmix(grillspett, kycklingspett) med 
          tomatsås, tzatziki och stekt potatis  
          Kåldolmar med gräddsås, lingonsylt och   
          kokt potatis  
Ons:  Grönpepparbiff med svampsås,lingonsylt         
          och potatismos  
          Strömming med skirat smör,lingonsylt och   
          potatismos  
Tor:  Flygande Jakop med ris  
         Fiskgratäng med sparris,räkor och kokt      
         potatis  
Fre:  Helstekt Fläskfile med mild pepparsås och   
         stekt potatis&pommes 
        Gösfile med skagenröra och kokt potatis 

0281-109 55

Nu! SOMMARÖPPET: 

Mån: Viltskavsgryta med gele.

 Fiskgratäng med citron och kokt potatis.

Tis: Stekt fläsk med löksås.

 Panerad fisk med skagenröra, citron och   
 kokt potatiss.

Ons: Pasta med kycklingsås.  
 Köttfärslimpa med gräddsås, och lingon

Tor: Lasagne.

 Raggmunk med stekt fläsk och lingonsylt
Fre:  Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt   
 potatis eller pommes.
 Högrevshamburgare med klassiska tillbehör.
 



Kräftfiske i Sverige

Carl Larsson, kräftfångst 1897

Kräftfisket i insjöar i augusti, före 
kräftans lektid, har varit en svensk 
lantlig tradition (följt av kräftskiva). 
I de delar av landet där den nord-
amerikanska signalkräftan satts ut, 
har flodkräftan utrotats på grund av 
att signalkräftan kan vara bärare av 
kräftpest. Även smittade redskap och 
båtar har bidragit till kräftpestens 
spridning. Kräftor är nattaktiva och 
fångsten blir störst nattetid.

En kräftbur vittjas på 1930-talet

De vanligaste fångstredskapet är 
mjärde som agnas med fisk så som 
mört, braxen & all annan vit fisk. 
Kräftan lever huvudsakligen på 
växter och att beta med exempelvis 
brännässlor eller potatis har visat sig 
fungera också. Mjärden sänks ned i 
vattnet kvällstid från en roddbåt eller 
från land i en å och vittjas ett par 

timmar senare. Ibland vittjas de två 
gånger per natt, första gången tidig 
natt och andra gången tidig morgon. 

Kräftmjärden sänks i en Småländsk å

Andra redskap som kan användas är 
agnade kräfthåvar och kräftburar. Det 
går att driva in kräftor i fällor med 
ficklampa, men detta anses oetiskt av 
många kräftfiskare.

Kräftfiskepremiär

Före år 1994 var det reglerat i Fiskeri-
förodningen när kräftpremiären skulle 
starta och det var efter första onsda-
gen i augusti. Ytterligare ett datum 
som brukar förekomma i diskussionen 
är andra onsdagen i augusti. Före 
1982 gällde fiskeförbudet istället fram 
till 7 augusti kl. 17:00 och det finns 
de som fortfarande anser 8 augusti 
vara det riktiga kräftpremiärsdatumet. 
I dag måste man vara yrkesfiskare 
eller ha eget fiskevatten för att få fis-
ka kräftor. Undantaget är Vättern där 
kräftor får fiskas i allmänt vatten.

Hantering/förvaring

Kräftor överlever betydligt bättre 
UTAN vatten när de väl är ovanför 
vattenytan och man bör därför inte 
förvara dem i en hink/tunna/badkar 
med vatten i väntan på att de ska 



kokas, lägger man dem i en vatten-
behållare med stillastående vatten 
kommer man garanterat få en hög 
dödlighet då de kvävs efter att syret 
är förbrukat och detta behöver inte 
ta lång tid alls för att det ska ske. 
Står de bara någorlunda svalt så 
överlever de gott och väl i långt över 
ett dygn i en hink/tunna utan vatten, 
det man ska tänka på är att om man 
får väldigt mycket kräftor så bör man 
sprida ut dem på flera hinkar så att 
det inte blir ett alltför tjockt lager av 
dem då de då kan kväva varandra 
till döds. Vill man prompt ha dem i 
vatten bör man se till att vattnet sy-
resätts ordentligt antingen genom en 
luftningspump eller genom att tillföra 
syresatt rinnande vatten, man bör 
dock tänka på att kräftorna inte ska 
kunna ta sig ut över kanten på kärlet 
man förvarar dem i för de kommer 
att försöka fly ut.

Ska man ta i en kräfta är det bäs-
ta greppet att ta tag på sidorna om 
huvudet med tummen och pekfingret 
strax bakom där klorna går ut, på 
det viset kan kräftan inte nå att nypa 
med sina klor.

Tillagning

Börja med att skölja kräftorna noga, 
en och en, man får då också tillfäl-
le att kontrollera att kräftan lever, 
något som är väldigt viktigt om man 
inte vill förstöra ett helt kräftkok med 
dålig smak. Är kräftan orörlig och du 
är osäker på om den lever eller inte 
så räta då ut stjärten på den och 
knacka med ett finger på skalplåten 
vid huvudet, den ska då dra in stjär-
ten mot kroppen, gör den inte det 
ska kräftan kastas och inte kokas.
Kokningen. Leta fram ett bra kräftre-
cept och börja sedan koka kräftorna, 

ett ”standardrecept” följer här nedan 
annars.
När vattnet stormkokar kan man 
slänga i en eller några stycken kräf-
tor, kräftorna kyler sedan av vattnet 
och det slutar stormkoka, man bör 
då låta det koka upp igen innan man 
fyller på med fler.

Kräftrecept

    1 kilo kräftor
    2.5 liter vatten
    1 dl salt (eller upp mot 1.5 dl, lite 
efter tycke och smak)
    10 stycken dillstjälkar (krondill), 
klipp gärna sönder dillstjälkarna i 
mindre bitar så att de går ned or-
dentligt i grytan.
    Någon dl öl
    Ett par sockerbitar

Blanda ihop allt och koka upp, i med 
kräftorna enligt rubriken ”Tillagning” 
här ovan. Koka så att de sista kräf-
torna i.a.f. får koka i 7 minuter eller 
så. Tag av från plattan och låt lagen 
svalna med kräftorna i, när lagen är 
kall kan man ta ur kräftorna och läg-
ga upp dem på ett fat för servering. 
Dock gör det absolut inget om man 
låter kräftorna ligga i lagen i något 
dygn, det blir snarare till det bättre.

Texten hämtad från Wikipedia  



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

till Er alla som hedrat
minnet av vår älskade

Gunnar

Bössfall

vid hans bortgång och
begravning. Tack för

blommor och gåvor till
olika minnesfonder samt

till personalen på 
Söderåsen avd. Gul 1
för god omvårdnad.

GULLI
Karin, Bengt, Hans 

med familjer

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

Malte

Sandström

vid hans bortgång och
begravning.

Ett särskilt tack till
personalen på Bäckaskog.

LILLEMOR

Eva och Peter

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Titti, Roger, Marie
med familjer

     Taborförsamlingen
Kapellgatan 5 Vansbro

Sö 7/8 14.30 Sång i trädgården utanför   
      Rosengården Bäckaskog
Ti  9/8 18.00 Bibelstudium Ove Aronsson.

Välkommen!



Vår kära

Birgitta

Lindberg
* 19 juni 1943

har idag lämnat oss 
i stor sorg och saknad

Vansbro den 16 juli 2022

Patric och Jessica
Magnus och Barbro

Helena och Klas
Barnbarn

Barnbarnsbarn

Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner

Far har räckt Dig handen

Mor har fattat den

På den andra stranden

Mötas de igen

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vansbro kyrka
onsdagen den 3 augusti

i kretsen av de närmaste. 
Tänd gärna ett ljus

för Birgitta via
www.brandser.se

Vår käre

Hans Brus
* 4 april 1950

har idag lämnat oss 

Nås
  23 juli 2022

Marie och Andreas

Alice och Philip
Alexander

Mats, Edita och Stefan
Sven-Anders

Lena
Övrig släkt och vänner

Den dagen jag går 

för att ej vända åter,

jag vill att Ni minns mig

precis som jag var. 

Det blir bara värre 

mina kära, om ni gråter,

för inget kan ändra

det öde vi har.

Den dagen Ni står här

och kanske mig saknar

Jag vill att Ni lever 

och livslusten har

Mina älskade, kära,

jag vill att ni vaknar

och "lever" de dagar,

den tid Ni har kvar.

Begravningen äger rum i
Nås kyrka fredag 12 augusti

i kretsen av de närmaste.
Tänd gärna ett ljus 

för Hans på
www.dalkullornas.se

Vår kära

Israels Bengt

Johansson
* 29 januari 1941

har idag stilla somnat in
och gått över regnbågsbron

Sörjd och saknad

Nås
  22 juli 2022

Birgit
Gulli och Jan

Peo
Övrig släkt och vänner

Det kom en dag 

en stilla vind

Som smekte ömt 

Din trötta kind

Liksom ett ljus 

som blåstes ut

Din levnadsdag 

har nått sitt slut

Begravningen äger rum
 i Nås kyrka torsdag 
den 18 augusti kl 13. 
Efter gudstjänsten så

inbjudes till minnesstund.
Anmälan till Dalkullornas
tel 0281-20990 eller via
hemsidan senast 11/8.

Valfri klädsel.
Tänd gärna ett ljus för

Bengt på
www.dalkullornas.se



 

 

 

 

 

 

 
 

SKOLSTART 
Vansbro Utbildningscenter – Gymnasieskolan i Vansbro 

 

Åk 1 (+ImV) 
Måndagen den 15:e augusti 

kl. 9.10 - 13.00 
Startar dagen i Café Oasen 

 
Introduktionsprogrammen 

Måndagen den 15:e augusti 
kl. 9.10 - 13.00 

Träffas utanför skolan, vid flaggstången 
 

Åk 2 & 3 
Tisdagen den 16:e augusti 

kl. 9.10 - 13.00 
Startar dagen i Café Oasen 

 
 

Välkommen till läsåret 2022-2023 
önskar 

rektor, lärare och övriga medarbetare 
 

Busstidtabeller finns att hämta på www.dalatrafik.se 
 
 

Besöksadress: Parkgatan 8, Vansbro 

Vid frågor kontakta: 
Skoladministratör: 0281-754 67 

Studie- och yrkesvägledare: 0281-754 54 
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