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FRAMTIDSTRO

Vi tror på människors vilja och
förmåga att ta ansvar för sig själva och varandra. Vi vet att det är
företagsamhet, entreprenörskap och
engagemang som bygger vårt samhälle och som kan skapa en hållbar
utveckling. Därför vill vi att så många
som möjligt skall vara delaktiga och
ha inflytande i de beslut som de
berörs av.

Vi tror på en fortsatt positiv
utveckling i vår kommun.
Utmaningarna i den lilla kommunen är många men med samverkan och kreativa lösningar är
ingenting omöjligt.

VALDEBATT
I DALA-JÄRNA
Torsdag 25/8 kl.18.00
i Församlingshemmet

Inför mötet vill vi ha in frågor till våra
politiker – ta chansen att få svar på
dina funderingar!
Utanför JaJärnas lokal finns
frågelåda att lägga dina frågor i.
Eller maila:
jajarna@telia.com

Öppettider i augusti
11 aug kl.11-20
kl.18 Hasse o Putte Ström med Järna Elvis som
gästartist, sätter fäbodvallen i gungning
Hamburgarförsäljning från kl.15.00
12/8-14/8 kl.11-18 20/8-21/8 kl.11-18
27/8-28/8 kl.11-18
7 km norr om Vansbro eft. RV 26

Välkomna!
Vi tackar er alla för en underbart rolig sommar!

Höstupptakt

Tel. 0281-130 90 Järna fotoklubb

Tel. 0281-130 90

Tel. 0281-130 90

Torsdag 11/8 kl. 18.30
vid Ryggåsstugan Snöån

Anmälan till Anki 070-7348811 senast 10/8

www.dackteam.se
www.dackteam.se

Vansbro vid Flottaren

NYHET!

or
Blåbärslåd

1,6kg

NYHET!

dor 1,6kg

Hallonlå

Nu! även hjor trons ylt
Jordgubbar säljes i
4-liters lådor samt askar
SMS:a gärna för
beställning.
076-212 15 88
Butiken på sollerön öppen
alla dagar kl.10-18
hela sommaren!

Onsdag 10/8 kl.17-17.30
Måndag 15/8 kl.12-12.30
Onsdag 17/8 kl.17-17.30

Äppelbo vid Tempo

Onsdag 10/8 kl.16-16.30
Onsdag 17/8 kl.16-16.30

Dala-Järna vid Hemköp
Fredag 12/8 kl.17-17.30
Tisdag 16/8 kl.17-17.30
Fredag 19/8 kl.17-17.30

Nås vid Tempo

Fredag 12/8 kl.16-16.30
Tisdag 16/8 kl.16-16.30
Fredag 19/8 kl.16-16.30

Björbo vid Tempo

Måndag 15/8 kl.11-11.30
Onsdag 17/8 kl.18-18.30

TERRÄNGSERIE
DJIK - Nås IF

Onsdagar kl. 18.30

MUSIK I RUINEN

17/8 Grötholn D-J
24/8 Skidstugan Nås
31/8 Grötholn D-J
7/9 Skidstugan Nås
14/9 Grötholn D-J
21/9 Skidstugan Nås
en har sänkt ROT-avdraget.
lugn. Vi kompenserar dig med
på plats -Välkomna)
rabatt, så att(Anmälan
du kan njuta av

nterrabatt

lar en ny IVT-värmepump ger.
pel mer och billigare varmvatten.

STOPP I AVLOPPET?

en till oss för en fri offert
kalkyl.

20XX

o.m. 31 mars 2016.
för mer information.

7 000 kr
på utvalda
värmepumpar.*

STikO PEr LArSSOn
Stiko Per Larssons musik är sprungen ur den akustiska rocken, färgad med en smula folktradition.
Texterna vill fånga det vackra i det enkla. En unik
röst, historier och sånger om kärlek och kamratskap i ett vankelmodigt land.

12/8 kL 19–21 i ruinEn i LindESnäS. Skyltat.
insläpp från kl 17.30. Entré 200 kr. Swish eller kontant.
Arrangör:
Hembygdsföreningen
Lindesnäs Gemenskap

www.lindesnashembygdsforening.se

BYGG-TEKNIK

2020
0280 - 131
I MALUNG AB Tel. 0280-131

– Försäljning
– Installation
– Service av

Vi vill öppna Mora BB.
Vill du det också? Rösta
på oss i regionvalet.
Dalarnas
Sjukvårdsparti
Barn och cancer hör inte ihop.

Swisha till 90 20 900 och
stöd forskningen. Tack.

Välkommen du också till ett
nära och pålitligt tryckeri!

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

Järna västra jaktvårdsförening
kallar till höstmöte i ordenshuset
Hulån söndagen den 14 augusti
kl.18.00.
Ärenden enl stadgarna.
Välkomna !
Styrelsen

Vårt varma tack

till alla, som medverkade till att Ingmarsspelen
       med konsert och fotoutställning blev så lyckade.
Vi tackar varmt vår publik och fantastiska ensemble,
våra statister, värdar/värdinnor, dansare, ”pigor&drängar” och
Drängorkestern.
Ett varmt tack till våra sponsorer, samarbetspartners och
utställare och alla som hjälpt oss ideellt med brödbak,
grädda kôlbullar och försäljning under spelveckan.
Tack alla
Ingmarsspelens styrelse

GRÄVTJÄNSTER
Ring
Magnus Stövling
Tfn 073-093 18 42

Driftstörning fjärrvärme
Onsdag 17 augusti
09.00-24.00
På grund av arbete på fjärrvärmeledningar kommer det att vara
driftstörningar av värmeleveransen i Vansbro under natten.
Detta innebär också att det inte finns varmvatten att tillgå
under tiden, kallvattnet påverkas inte.
Saltvik och Grönalid är ej berörda.
Vid eventuella frågor ring Tommy Persson 070-66 54 160
Tack på förhand

Kom ihåg Trollens Dag lördag 13/8 kl. 10-14
Mer info på trollbrollopet.se

Lämåsen, Äppelbo

Johan Modigs stiftelse bjuder in
Johan Modigs stiftelse välkomnar äldre personer bosatta i Äppelbo till
Trollbröllopets föreställning vid Lämåsen,

Söndagen den 14 augusti kl.19.30.

Stiftelsen bjuder på föreställningen och på fika i pausen.
Vid entrén till spelplatsen kommer att finnas personer från stiftelsens
styrelse som anvisar till reserverade platser.
Vi vill att intresserade personer hör av sig via telefon till någon av nedanstående styrelseledamöter senast torsdagen den 11 augusti.

”Rolet om i hör å er”
Hans Eriksson tel 073-050 72 56
  
Irene Robertsson tel 073-022 86 18
Claes Hermansson tel 070-538 74 27   
Nils-Erik ”Nille” Nilsson tel 070-206 24 61
Mats Erik Eriksson tel 070-687 06 82

TE-BYGG & PLÅT AB
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Korrektur från Vansbrobladet AB.
Granska och återkom med godkännande/Ändringar via:

Vi utför jobb inom:
Plåt, Tak, Problemträd,
byggnadsarbeten och övrigt.

076-277 41 15
tebygg.se
TORNEMALMS
BILREKOND
070-656 03 96

Allt
inom
bilvård

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

BETONG &

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

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

Tänk på
Hulåns IF´s
Minnesfond
Ring 070-535 71 31
Vi vill öppna Mora BB.
Vill du det också? Rösta
på oss i regionvalet.
Dalarnas
Sjukvårdsparti

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

— Försäljning
VILL DIN VERKSAMHET
— Installation
SYNAS
HÄR PÅ SIDAN?
— Service
av
kontakta Vansbrobladet
för mer information.

www.hja.se

070

GL BIL & DÄCK
Leif Nilsson

Skålö 537 073-822 21 64

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Torsdag 11 augusti

kl 19.00 Äppelbo kyrka, Sommarmusik ”Trolsk folkmusik”,
med Ähdel-Sjögren Trio.

Söndag 14 augusti

kl 11.00 Järna kyrka, Gudstjänst, Båt Lena.
kl 14.00 Äppelbo kyrka, Gudstjänst, Båt Lena.

Torsdag 18 augusti

kl 19.00 Vansbro kyrka, Sommarmusik ”Med dragspel i skymningen”
med Jonas Hansson, Alf Bergqvist och Peter Resare.

Varmt välkomna!
Ingen uppvaktning på
födelsedagen
Gäller alla!
Gullvi

Kvinnojouren Marie
Vansbro, Leksand, Gagnef

TELEFONJOUR
dygnet runt

070-663 53 79
Luftvärmepumpar
AC-anläggningar

Vi utbildar inom:
•
•
•
•
•
•
•

Truck
Travers
Fallskydd
Grävmaskin
Hjullastare
Liftutbildning
Fordonsmonterad kran
Kontakta oss för mer info!

070-330 35 28

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

Vi söker CNC-operatörer
Vid intresse kontakta oss på:
Tel: 0281-59 49 91, E-post: WT@waltech.se
www.waltech.se

Stort Tack! och Guds välsignelse
till alla som var med,
alla som hjälpte till och
alla som givit gåvor till
Rutålägret 2022

som Ekonomoen, Bobe Plastindustri,
Sals AB, Mellanskog,
Grevens Bil o Tjänst, TE-Röj o Plåt AB,
Modebacka, Dala-Järna El,
Kollektion, Vansbro Elektriska,
Koxin, Herman Parts Däck och bildelar,
Cykel o Sport, W-dyk,
Olséns Järnhandel, Handelsbanken,
Ihlars El, AD-butik,
Ritex/Skocentrum, Willmans potatis,
Hecla IT-lösningar,
Vansbro konditori & bageri,
Bolist-Vansbro byggshop,
och privatpersoner

GULDKLIMPEN
Guldklimpen vill vi ge till John och
Nicole på Nås camping och Anette
och Conny på Nederborgs bistro för
deras stora engagemang, vilja och
styrka att starta upp något gammalt
på nytt.
Detta är ett lyft för Nås.
Ni gör ett fantastiskt bra jobb tycker
vi på Tempo/Gulf i Nås!

Skicka in till Guldklimpen om
du vill uppmärksamma någon/
något bra!
annons@vansbrobladet.se Glöm
inte att ange i mailet att det är till
Guldklimpen.

Vecka 33
15/8-19/8

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

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

Mån:

Biffspett med stekt potatis och pepparsås.
Gräddstuvad pyttipanna med rödbetor och stekt ägg.
Tis
Hemlagad schnitzel med stekt potatis och beasås.
Strömming med potatismos och dillsmör.
Ons: Entrecote med stekt potatis och beasås.
Stekt kycklingfile med stekt potatis och currysås.   
Tors: Stekt fläskfilé med stekt potatis och pepparsås eller beasås.    
Stekt ryggbiff med stekt potatis och pepparsås
Fre:: Fläsknoisette med rödvinsås och beasås.
Oxfilépasta med gorgonzolasås.   
À la carte
Lördag-Söndag
Alla varmt välkomna!

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

FACEBOOK: Vansbro restaurang och pizzeria

VILL DIN RESTAURANG
SYNAS HÄR?

						
		
Tfn, 0281-100 35

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
Flygande Jakop med ris
Ons: Taco Buffé(kyckling och köttfärs) med
klassiska tillbehör
Strömming med skirat smör,lingonsylt och 		
potatismos
Tor: Kålpudding med gräddsås,lingonsylt och
kokt potatis
Grillad Kycklingspett med tomatsås,tzatziki
och stekt potatis
Fre: Helstekt fläskfile med svampsås och
potatisgratäng
Gösfile med skagenröra och kokt potatis
Alla dagar ingår pizzabuffé med 3 olika såser
Plankafton varje onsdag. 139:- Även avhämtning!

0281-109 55

Kontakta vansbrobladet
för mer information.

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

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

Mån: Färsbiffar med gräddsås och lingon.
Fiskgratäng med citron och kokt potatis.
Tis: Stekt fläsk med löksås.
Pasta med kycklingsås.
Ons: Dillkött med kokt potatis.
Panerad fisk med skagenröra och
kokt potatis
Tor: Lasagne.
Raggmunk med stekt fläsk och lingonsylt
Fre: Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt 		
potatis eller pommes.
Strömming med dillsmör, lingon och
potatismos.

Nu! SOMMARÖPPET:

					
Taborförsamlingen
Kapellgatan 5 Vansbro

Begravningsbyrån

till Brandser
Lö 13/8 18.00 Cafékväll Välkommen
med Anna och
Anders Norström.
Begravningsbyrån
Brandser
Ti 16/8 18.00 Bibelstudium
Ove Aronsson.
Tel: 0281-140
36

– besvaras dygnet runt

Välkommen!

Förlusten 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.
Ni når oss dygnet runt på

www.brandser.se

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

0241-230
0241-2099000

Begravningsbyrån
Brandser
0241-23000
Medlemmar
i SBF

Sveriges Begravningsbyråers
Förbund
Järnvägsgatan
52,

786 31 Vansbro
www.dalkullornas.se
www.dalkullornas.se
www.brandser.se

IIrene
rene & &
EElin
lin

Skönhet & välbefinnande
- för både kropp och själ

Välkommen till Bettys skafferi

Räkbakelser och sötebröd
Räksmörgåsar
Smörgåstårtor
OBS! endast beställning

Susannes Fot & Kroppsterapi
Medicinsk Fotvård-Kinesiologi
Kraniosakralterapi-Bemer
Psykopraktik-Presentkort
Näring från Friway-Thorne
SupremeNutrition

Närsjövägen 27, Nås
070-306 70 24

Välkomna till Blå Huset

Info och tidsbokning 070-324 84 53

Träning & glädje!
Gym | Massage | Medicinsk Laser | Personlig Träning

Öppet varje dag 05-23 | Receptionen öppen: Mån-Tor 15.30-18.30
Magasinsvägen 1, Vansbro | 0281-712 00 | info@wdwellness.se

Klassisk massage
Triggerpunktsbehandling
Andullationsmassage

Lymfmassage
Hot stone massage
Koppning

Vi anpassar alla behandlingar
efter behov och önskemål
Varmt Välkommen till Blå huset!
Info och tidsbokning 070-228 23 67

Vår kära

Brita Hult
* 31 maj 1930
har lämnat oss i stor sorg
och saknad
31 juli 2022
Anders och Nette
Anton och Elin
Agust
Karin och Tomas
Amanda och Niclas
Stella och Sigrid

Oscar och Madde

Vår älskade Pappa,
morfar, vän och bror

Vår älskade

Bengt
Forsberg

Majvor Nilsson

* 20 juli 1936
har lämnat oss i stor sorg
och saknad
30 juli 2022

har lämnat oss
i stor sorg och saknad

Sandra och Niklas
Matheo och Milan
Amalia
Gunvor och Lars-Ola
Övrig släkt och vänner

Syskonen Anna-Lena o Håkan

Övrig släkt och vänner

Alltid nöjd och glad.
Vila i frid.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Järna kyrka
fredag 19 augusti kl 10.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmälan till
Dalkullornas tel: 028120990 eller via hemsidan
senast 15 augusti.
Tänd gärna ett ljus för
Brita på
www.dalkullornas.se

Gå ej ifrån mig,
Du vill ju stanna
Stanna tills jag själv
måste gå
Lägg Din älskade hand
på min panna
Än en liten stund är vi två
Begravningen äger rum i
Vansbro den 27 augusti
i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på
Hjärt-Lungfonden
tel: 0200-882400.
Tänd gärna ett ljus
för Bengt på
www.dalkullornas.se

* 18 oktober 1936

Nås juli 2021
CURT
Åsa
Emil och Emma
Erik och Lina
Selma, Alma

Pia och Christer
Hanna och Jesper
Elsa
Övrig släkt och vänner

Så sprid min kropp
som aska för en lekfull
vindil när jag dör,
och låt den falla ner
som regn på någon
jordisk blomsteräng.
Kanhända att en blomma
då som slokar
nytt liv kunde få.
Så vill jag ha det.
Lycka till Ni alla människor
Joe Hill

Avskedstagande äger rum
i kretsen av de närmaste.
Tänk på Barncancerfonden
och tänd gärna ett ljus
för Majvor via
www.brandser.se
Varmt tack till alla som
hjälpt oss leta efter Majvor.

KUNDSERVICEMEDARBETARE
TILL NIC I DALA-JÄRNA
Brinner du för att hjälpa människor, gillar att ha mycket att göra och sprider lätt
glädje runtomkring dig? Då har du kommit rätt! Nic Sweden söker nämligen en
kundservicemedarbetare, eller Customer Service Associate som din titel kommer att bli.
Har du hört talas om ett företag som har en mjukglassmaskin i källaren? Nu har du! På Nic gör
vi allt vi kan för att sprida glädje i vardagen, både i vår egen och våra kunders och partners.
Vi ringer i småfirarklockan när Mariann sålt sin första slushmaskin, Supply Chain-teamet fixar
tulpaner till matsalsborden och på lunchrasten skyndar vi oss att äta så vi hinner med både en
lunchpromenad och några omgångar rundpingis. Robert förlorar bara när han har en ”dålig
racket” och Josefine jublar varje gång han gör det.
Vi må vara ett gäng tävlingsdjävlar som huserar här i Dala-Järna, men vi tar hand om
varandra. Eller som vår säljare Jessica säger, ”Det är högt i tak och ett förlåtande klimat. Allas
idéer är värda att testa och den gång man faller hjälper kollegorna en upp igen. Vi gläds tillsammans och är stolta över företaget vi representerar.”
Nic – Sweden AB
Vi är Nordens ledande expert på glasstillbehör och arbetar hela tiden med ett tydligt syfte: att
leverera glädjestunder och enastående glassupplevelser för våra kunder, partners och
konsumenter.
Nic Sweden ägs av Orkla-koncernen och är en del av Orkla Sweet Ingredients (OSI), alltså ett av
Orklas affärsområden. OSI omsätter idag cirka 2,5 miljarder kronor och har all konceptutveckling,
försäljning och lager i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien och
Nederländerna.
Som grädde på moset, eller förlåt, toppingen på glassen, är vi belägna i mysiga Dala-Järna i
Dalarna, en fantastisk ort med oändliga möjligheter till ett aktivt och naturnära fritidsliv.
Rollen
I den här rollen blir du en viktig representant för företagets verksamhet eftersom du välkomnar
företagets såväl befintliga som potentiella kunder. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av
ordermottagning, kundservice samt diverse administrativa arbetsuppgifter.
I rollen som Customer Service Associate ingår du i vårt försäljningsteam och är med och bidrar
till och förmedlar den glädje och passion som Nic (OSI) står för. Delivering Delights Together är
vårt mantra, något som återspeglar sig både i vårt arbete och vår gemenskap.
Anställningen
Tjänsten är på heltid med start snarast möjligt. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med
att skicka in din ansökan.
Läs mer om tjänsten och ansök via nicice.se/ledigajobb
Vi ser framemot din ansökan!

NIC SWEDEN AB

Storbyvägen 7, 786 71 Dala-Järna

Telefon: 0281 59 49 00 | www.nicice.se

