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Kallas till möte i Nås Skidstuga
2022-09-22 kl 19,00.
Bildande utav ny styrelse samt redovisning utav verksamhet sedan 2018.

Nås Hemslöjdsförening
håller Årsmöte
I Nickusboden
Månd. den 3 okt. kl.18.30

Välkommen!

JÄRNA | 70 HA

Sjönära skogsmark
Virkesrik och sjönära skogsfastighet, virkesförråd
JÄRNA | 70 HA
om 11 000 m³sk, 67 ha produktiv skogsmark.

Sjönära skogsmark
Virkesrik och sjönära skogsfastighet, virkesförråd
Reg. fastighetsmäklare
Areal | Dala-Järna
om 11 000 m³sk, 67 ha produktiv skogsmark.
Olov Israelsson
070-2957303
areal.se
Reg. fastighetsmäklare
Olov Israelsson

Areal | Dala-Järna
070-2957303
areal.se

Villa uthyres (säljes) Bessarvägen
Dala-Järna. Finns på hemnet.se
Div. husgeråd + prylar säljes
Lör-söndag 24-25 sept kl.14-18
Anna-Carin Tfn 073-041 69 19

Välkommen du också till ett
nära och pålitligt tryckeri!

Vid Uppsälje Bystuga
Lördag 24 september,
kl 11.00-15.00.
Försäljare kommer, bland andra
Kvarnåkers Eko odling, Ostkôja,
Säljgården med flera.
Kaffeservering, Kolbullar o korv till
barnen.
Blandade aktiviteter, musik
o lotterier.
Varmt välkomna! Uppsälje Framtid.

Skamheds bystuga
1, 15, 29 oktober &
12 november Kl.14.00,
försäljningsstart 12.30
Fika 10:Medlemsavgift 20:Endast kontanter

Välkomna!

OBS! SPAR ANNONSEN

FISKBILEN
Anna-Lenas Delikatesser AB
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Kommer fredagen den 23 sept.
att stå vid:
Tempo i Björbo, kl 11.00-12.00

nterrabatt
Gulfmacken i Nås, kl 12.30-13.30

gen har sänkt ROT-avdraget.
ra lugn. Vi kompenserar dig med
i rabatt, så att du kan njuta av
elar en ny IVT-värmepump ger.
mpel mer och billigare varmvatten.

Hemköp i Dala-Järna, kl 14.00-14.30
Kroons torg i Vansbro, kl 15.00-16.30
Mobil 070-685 53 51
men till oss för en fri offert
20XX

Ring senast torsdag förmiddag
t.o.m. 31 mars 2016. för beställning av våra goda
e för mer information.
smörgåstårtor och räksmörgåsar

rkalkyl.

7 000 kr
på utvalda
värmepumpar.*

BYGG-TEKNIK

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

Söker vaktmästare och städpersonal för
vintersäsongen 2021-2022 i Kläppen

Vi är ett litet team som sköter om ett antal
fastigheter. Vi söker dig som är noggrann,
Ansökan till:
händig och serviceinriktad.
Tjänsterna
service@fritidsfastigheter.eu
0280-241 01
innebär visst helgarbete. Tillträde 1/12
eller efter överenskommelse. Krav för
vaktmästare är B-körkort och flytande
svenska i tal och skrift.

Vi är ett litet team som sköter om ett antal fastigheter. Vi söker dig som är noggrann, händig
och serviceinriktad. Tjänsterna innebär visst helgarbete. Tillträde 1/12 eller efter
överenskommelse. Krav för vaktmästare är B-körkort och flytande svenska i tal och skrift.

Ansökan till: service@fritidsfastigheter.eu
0280-241 01

Kära kunder!
From den 3 oktober har jag beslutat att
lägga saxarna på hyllan och gå vidare i
yrkeslivet.
Jag vill tacka mina fantastiska kunder för
dessa 6 fina år.
Mvh Sandra på Lilla hårmetropolen

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

076-277 41 15
tebygg.se

		
											
				

SPRÅKCAFÉ
För dig som vill träna svenska och som vill möta nya vänner.
För dig som kan svenska och som vill möta nya vänner.
Välkommen till Familjecentrums lokaler i anslutning till kyrkan i Vansbro.
Tisdagar klockan 14-15, med start 27 september. Det finns bra lokaler och personal
som tar hand om barnen.
Vi bjuder på fika. Välkommen!

Ett samarbete mellan Vansbro kommun, Familjecentrum,
Svenska kyrkan, BVC, SFI, Café Unikum

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

Luftvärmepumpar
AC-anläggningar

Barn och cancer
hör inte ihop.
Barn
och cancer
Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen.
hör inte ihop.
Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen.

070-330 35 28

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

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

Nova 9 år, leukemi.

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.
Nova 9 år, leukemi.
Vi behöver all hjälp vi kan få för att hålla cancer borta från barn.

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.

TACK
FÖRTROENDET
FÖR FÖRTROENDET
TACK FÖR
Vi tackar för det stora stöd vi fått i valet till kommunfullmäktige
och ska göra vårt bästa för att förvalta det förtroende vi fått.
Alla medlemmar och sympatisörer inbjuds till Annexet, Dala-Järna
hotell torsdagen den 22 september klockan 18.00.
Vi analyserar valresultatet, samtalar om vägen framåt
och bjuder på lättare förtäring.
Anmälan till Torsten Larsson på 070-5480705
— Försäljning
VILL DIN VERKSAMHET
— Installation
SYNAS
HÄR PÅ SIDAN?
— Service
av
kontakta Vansbrobladet
för mer information.

www.hja.se

GRÄVTJÄNSTER
Tel. 0281-130
90

Tel. 0281-130 90

Tel. 0281-130 90

www.dackteam.se
www.dackteam.se

Ring
Magnus Stövling
Tfn 073-093 18 42

STOPP I AVLOPPET?
Rör • Bygg • Murning
Kakel och klinker
Tel. 070-678 73 87

		
											
				

Vansbro Stadnät
Om du bor i Snöån- Snöbyn, Grånäs- Högosta och Källbacken så är det hög tid att
skicka in din intresseanmälan för anslutning till Vansbro Stadsnät.
Vi kommer att påbörja schaktning inom kort!
Är du osäker på om du har skickat in en intresseanmälan, ta kontakt med oss
genom att mejla på stadsnat@vansbro.se eller ring 0281-750 00.
Vill även passa på att be dig med markupplåtelseavtal att signera avtalen och skicka
dem till oss så snart du kan.
Nyheter som rör Vansbro Stadsnät lägger vi ut på
www.vansbro.se/trafik-och-infrastruktur/bredband.html
Scanna QR-koden för mer information.
Här finns det även kartor över våra beslutade delprojekt.
Wasa Kredit kan erbjuda delavbetalning av anslutningsavgiften!
Du som bor i något av de områden som vi projekterar,
schaktar och ansluter kan ansöka om delavbetalning.
Scanna QR-koden för mer information.

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

BETO

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

BETONG & BYGGARBETEN

TORNEMALMS
BILREKOND
070-656 03 96

Allt
inom
bilvård

		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

Vansbro arbetarekommun
håller medlemsmöte torsdagen 22 september kl. 18.30
i ABF-lokalen, Vansbro.
På dagordningen bla val av valberedning,valanalys samt
nomineringar till uppdrag i regionen.
Styrelsen

Sök nu!

du för idé och design?
r
e
n
n
i
r
B
NU SÖKER VI EN NY

MEDARBETARE

till Malungsbladet/Adpine AB

Tjänsten innefattar grafisk formgivning av annonser till Malungsbladet och annat grafiskt material för Adpine. Försäljning av våra
produkter samt vissa administrativa uppgifter ingår i tjänsten.
DU som söker ska ha några års erfarenhet av programvarorna
InDesign, Photoshop, Illustrator samt kunna arbeta i
Officeprogrammen. Arbetsprover är meriterande.
Goda kunskaper i det svenska språket är ett krav.
Vi ser gärna att du har lätt att lära, tar egna initiativ, kan ta
kundkontakt och jobbar bra både självständigt och i team.
Arbetstid och lön enligt överenskommelse.
Vill du jobba i en kreativ miljö där arbetsdagarna bara flyger fram?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev
redan idag, urval sker löpande.
Ansök senast 25 september till:
tidningen@malungsbladet.se

		
											
				

Vansbro kommun deltar i
Krisberedskapsveckan 2022
Den 26 september – 2 oktober är det åter dags för Krisberedskapsveckan.
En nationell aktivitet som visar hur man kan hantera sin vardag vid exempelvis
varubrist, energibrist eller långa elavbrott.
MSB leder kampanjen och årets tema är mat. Pandemin, invasionen av Ukraina och
förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av svensk livsmedelsberedskap.
Enligt MSB behöver fler privatpersoner skaffa sig en hemberedskap för en vecka och
bland de privatpersoner som har stärkt eller planerar att stärka sin hemberedskap är
det vanligast att man bunkrar extra mat.
För mer information om Krisberedskapsveckan läs på: www.vansbro.se/kb22
och på vår Facebook-sida www.facebook.com/vansbrokommun
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) driver
Krisberedskapsveckan sedan 2017.
www.msb.se/krisberedskapsveckan

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

Vi utbildar inom:
•
•
•
•
•
•
•

Truck
Travers
Fallskydd
Grävmaskin
Hjullastare
Liftutbildning
Fordonsmonterad kran

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

GL BIL & DÄCK
Leif Nilsson

Skålö 537 073-822 21 64

Kontakta oss för mer info!

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

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

Träningstider Nås idrottshall
Innebandy				Handboll
Pojkar födda 2006-2009		
Måndag 18:30-20:00 			
Torsdag 19:00-20:30			

Flickor födda 2008-2011
Tisdag 18:30-19:30
Onsdag 18:00-19:30

Pojkar födda 2010-2012		
Måndag 17:30-18:30			
Torsdag 18:00-19:00			

Flickor födda 2012-2013
Onsdag 17:00-18:30
Söndag 17:00-18:30

Pojkar födda 2013-2014		
Torsdag 17:00-18:00 			
Söndag 16:00-17:00

Födda 2014-2016
Tisdag 17:30-18:30 (start 27/9)

			

Födda 2015-2016
Söndag 15:00-16:00 (start 25/9)

Bollek för barn födda 2017-2018 (tillsammans med en vuxen)

Lördag 10:00-11:00 (start 1 okt)

Nås idrottshall

Vi hälsar gamla och nya spelare varmt välkomna!
Frågor handboll: Sussi 070-274 87 26
Frågor innebandy: Mathias 070-536 97 24

Nu kan ni läsa om John och Elins stora intresse,

HUNDAR

Passionen som nu har blivit ett nystartat företag.
Läs på www.vansbrobladet.se

		
											
				

Varmt välkommen till
Kommunfullmäktiges sammanträde

Måndagen den 26 september kl. 18:00 - Pelarsalen, Medborgarhuset Vansbro
Bland annat kommer följande ärenden att behandlas:
- Investering i ombyggnation av Söderåsen för tandläkarmottagning
- Investering i nybyggnation av ambulansstation
- Anhållan om kommunal borgen från Stiftelsen Vansbrohem
- Återrapportering av partistöd 2021
Fullständig föredragningslista finns på kommunens hemsida (www.vansbro.se),
anslagstavla och bibliotek.
Sammanträdet direktsänds även på kommunens webbplats.

Uwe Weigel
Ordförande

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •

facebook.com/vansbrokommun •

vansbrokommun • vansbro.se

Är du intresserad att lära dig
använda en dator?
Då ska du gå denna datakurs med
Ur Alf!
Kursstart 19:e september
kl.18:00-20:15 vid JaJärnas lokal
i Dala-Järna.
Medtag egen dator.
Man ska vara medlem i JaJärna för
att få delta.
Medlemskap kan lösas på plats.
med Jonas Blom Bokne, från Vansbro

Vansbro Teater Medborgarhuset
Torsdag 29 september kl. 19.00
Biljetter köps på
www.kulturbiljetter.se
eller i teaterkassan i entrén
kontant eller swishbetalning.
Läs mer:
www.vansbroteater.se

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Söndag 25 september

Kl 11.00 Gudstjänst i Järna kyrka, Eva Cronsioe.
Kl 14.00 Gudstjänst med nattvard i Äppelbo kyrka, Eva Cronsioe.

Kaffe & Prat

Tisdagar (jämna veckor) i Nås kyrka, kl 10.30.
Tisdagar i Järna församlingshem, kl 10.00 (Träffpunkten).
Onsdagar i Vansbro församlingsgård, kl 10.30.
Torsdagar i Järna församlingshem, kl 11.00.
Torsdagar (ojämna veckor) i Äppelbo kyrkstall, kl 15.00.

Promenadträff

Onsdagar (ojämna veckor) i Järna församlingshem, kl 14.00.

Välkomna!
Är du beredd på en snörik vinter?
Canadiana 828 säljes i bef. skick
Stark och rejäl.

Inga problem när den senast användes,
har stått i ett antal år.
Behöver en del omvårdnad och uppsmörjning. Ge ett bud!
Tfn 070-538 76 10, Nils

Svensk Fastighetsförmedling
Gagnef/Vansbro
Skogsvägen 2
T 0241-64 53 00
svenskfast.se/gagnef

Trädgårdsvägen 4 230 kvm

Varudeklarerat

Villa med 3
nyrenoverade
lägenheter i en
topprenoverad
fastighet mitt i Vansbro

21/9. Anmälan krävs! Pris 1 995 000 kr Tomt 1
080 kvm Mäklare Karin Liss T 076-851 20 40

Svensk Fastighetsförmedling
Vansbro/Saltvik

Gatuadressen XX

Svensk Fastighetsförmedling

Skogsvägen 2

T +46 00 00 00

svenskfast.se/bobutiken

T +46 241 64 53 00

Uppsälje 22 3 rok 87 kvm

Varudeklarerat

Pris 750 000 kr Tomt 4 575 kvm EP 82
kWh/kvm/år kW Visas Ring för tidsbokning
Mäklare Karin Liss T 076-851 20 40

Vansbro/Uppsälje

svenskfast.se/gagnef
svenskfast.se/vansbro

Bor du i
Sveriges
Bor du i
vackraste
Sveriges
villa?
vackraste

Vet du vad
villa?
din bostad
är värd?
Det gör jag.

Just nu letar vi storslagen arkitektur, unik
design och kreativ inredning – där du bor.
Läs mer och tävla med ditt hem på
svenskfast.se/grandtinydesigns

Boka en kostnadsfri värdering redan
idag på svenskfast.se/vardera-bostad
Förnamn Efternamn
T +46 00 00 00 00

Förnamn Efternamn
T +46 00 00 00 00

Förnamn Efternamn
T +46 00 00 00 00

Förnamn Efternamn
T +46 00 00 00 00

Förnamn Efternamn
T +46 00 00 00 00

Brusgatan 4 3 rok 70 kvm
Pris 495 000 kr Tomt 1 290 kvm EP IU Visas Ons
28/9 kl. 16.30-17.00 Mäklare Karin Liss T 076-851
20 40

Vansbro
svenskfast.se/gagnef
svenskfast.se/vansbro

Varudeklarerat

Den gula tegelvillan
längs byvägen
byggdes till ett av två
syskon och har stått
här längs byvägen på
en prydlig tomt sedan
60-talet.

Vecka 39
26/9-30/9

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

						
		

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

Mån: : Fläsknoisette med rödvinsås, beasås och stekt potatis.
Stekt torsk med remouladsås och kokt potatis.
Tis: Helstekt ryggbiff med pepparsås och stekt potatis.
Kålpudding med kokt potatis gräddsås och lingonsylt.
Ons: Köttbullar med gräddsås lingonsylt och potatismos.
Baconlindad kycklingfile med ris och tomatsås.
Tors: Angusburgare med ost, stekt bacon och pommes.
Stekt fläskfilé med stekt potatis och champinjonsås
Fre: Entrecote med stekt potatis och beasås
Hemlagad schnitzel med stekt potatis och beasås.

			

À la carte
Lördag-Söndag
Alla varmt välkomna!

FACEBOOK: Vansbro restaurang och pizzeria

Tfn, 0281-100 35
Mån: Ej lunch, öppet som vanligt
Tis: Ej lunch, öppet som vanligt
Ons: Grönpepparbiff med champinjonsås,
lingonsylt,och potatismos
Strömming med skirat smör, lingonsylt och
potatismos
Tor: Flygande jakop med ris
Fiskgratäng med sparris, räkor och kokt
potatis
Fre: Fläskfilegratäng med svamp, soltorkade
tomater och stekt potatis&pommes
Gösfile med skagenröra och kokt potatis
Alla dagar ingår pizzabuffé med 3 olika såser
Plankafton varje onsdag. 139:- Även avhämtning!

RESTAURANG & PUB

Vi renoverar och stänger
restaurangen fr.o.m 3 oktober.
Öppnar åter fredag 14 oktober

0281-109 55
Mån: Viltskavsgryta med gele och pressad potatis
Fiskgratäng med citron och kokt potatis
Tis: Stekt fläsk med löksås och kokt potatis
Pasta med kycklingsås
Ons: Panerad fisk med remouladsås
Nötstek med gräddsås, gele och
kokt potatis

Husmanskost - Buffé

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

Menyn finns på dalajarnahotell.se

VINTERÖPPET!
Sön-torsdag stänger vi kl.21 Fre-lördag öppet kl.11-01

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

Tel. 0281-206 98

					
Taborförsamlingen
Kapellgatan 5 Vansbro

To 22/9 och 29/9 09.00 Morgonbön
Sö 25/9 11.00 Gudstjänst Peter Ruuth Kyrklunch
14.30 Sång Bäckaskog
Ti 27/9 och 4/10 18.00 Bibelstudium,
		
Ove Aronsson
Välkommen!

Myrbackakyrkan- kyrkan mitt i byn

To 22/9 19.00 ”Hemma hos bön”
Olssons, Åkervägen 6 B,
Dala-Järna
Ti 27/9 08.30 Morgonbön.
Välkomna! Myrbacka 87 Dala-Järna, myrbackakyrkan.se

Nås Missionshus
Sönd kl.16.00 Eftermiddags kaffe
Sånger vi minns med Ove Aronsson

Välkomna!

I samarbete med

Källartorpskyrkan
Ti 20/9 09.00 Morgonbön
10.00-13.00 Öppen kyrka, exp.tid
18.00 Symöte
On 21/9 17.30 Änglabus från 4 år - åk 3
Fr 23/9 09.30 Musikul-Musiklek från 0 år
i vuxens sällskap
Sö 25/9 11.00 Gudstjänst
Ti 27/9 09.00 Morgonbön
10.30-13.00 Öppen kyrka, exp.tid
18.00 Symöte

Begravningsbyrån

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 Tel:
når oss
dygnet 36
runt– på
0281-140
besvaras dygnet runt.
Ni når oss dygnet runt på
0241-209
0281-2099090

0241-230
0241-2099000

Begravningsbyrån Brandser
Sveriges Järnvägsgatan
Begravningsbyråers Förbund
52, 786 31 Vansbro
www.dalkullornas.se
www.brandser.se
www.dalkullornas.se
0241-23000
Medlemmar
i SBF

IIrene
rene & &
EElin
lin

till Er alla som hedrat
minnet av vår älskade

Mirjam
Slagmark
Kemppainen
vid hennes bortgång och
begravning. Tack för
blommor och gåvor till
olika minnesfonder.
Barnen med familjer

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

Ulf Nilsson
vid hans bortgång
och begravning.
LENA
Syskonen
med familjer

Tack
till alla som på olika sätt
hedrat minnet av

Tomas Brynils
Vad livet och stunden gav
kan ingen ta ifrån oss

Bibi
Patricia

Vår kära

Carina Edlund
* 30 oktober 1946
har idag stilla insomnat
Vansbro
den 9 september 2022
HANS
Barnen med familjer
Syster
Övrig släkt och vänner
Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
det lämnar Du nu
för en skönare värld
Begravningen äger rum
i Äppelbo kapell tisdagen
den 27 september i
kretsen av de närmaste.
Tänd gärna ett ljus
för Carina via
www.brandser.se

INVIGNING
HANDLA DYGNET RUNT
De senaste månaderna har vårt nya system ICA To Go testats av flera tusen kunder
och varit en otrolig service för många invånare här i Vansbro.

Måndag den 26 september mellan 19:00 – 23:00 kommer vi ha ett event
vid butikens entré. Där kommer vi att bjuda på snacks och dricka och alla som
handlar med vår app ICA To Go under eventet kommer få en gåva.
Allt du behöver för att komma igång är en
smartphone och BANKID.
Eventet är mest till för dig som ännu inte vågat
prova, för dig som har frågor
Aldrig mer ska
eller behöver hjälp att
våra kunder
komma igång.
Men såklart är övriga
behöva
kunder mer än välkomna! anpassa sig

efter öppettider!

Berätta mer!

Tillsammans gör vi det bästa för din skog.

Vi gillar skog och vi gillar människor! Att få ge sig ut i naturen tillsammans med dig
och höra dig berätta om dina mål, ambitioner och visioner med din skog
– det är det bästa med vårt jobb. Ju mer vi vet, desto bättre rådgivning kan vi ge.
Ring eller mejla redan idag så hittar vi en dag och tid då vi kan ses i just din skog.
Din närmaste virkesköpare hittar du på:

bergkvistsiljan.com/hitta-virkeskopare

