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VANSBROBLADET
Hela Vansbro kommuns nyhetsportal

VB

Samla ditt kärleksfullaste gäng och 
gör upp om segern i Volleyntine!

Turneringen avgörs genom gruppspel & 
slutspel. Dagen avslutas med prisutdelning.

Lagavgift: 200 kr (rek. 4-6 spelare/lag) 
Maximalt 8st lag, först till kvarn

Anmälan: Fredrik Knuts 070-628 87 89

Vansbro AIK Volleyboll 

VOLLEYNTINE
halvdagsturnering i volleyboll

LÖR 4 FEB 10.00
Myrbacka sporthall

Olle Elg
Servicetekniker

Stationsv. 1, Björbo
Mån-fre 9-18, lör 10-14

Vi servar
och 
installerar 
era 
vitvaror
Spis, kyl, frys, 
fläkt, disk m.m.

Vi står till 
din tjänst!

Välkomna att 
kontakta oss 
på tel 
0241-793270

Prova på flerfärgsvirkning
vid Nickusboden i Nås 

Lördag 28/1 kl. 10:00-14:00 
Ingen föranmälan krävs. 
Kom och lär dig något nytt eller 
bara inspireras och umgås. Ta med 
eget material och projekt annars 
finns det på plats. 

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se 

anders.strandberg@muntersbygg.se
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tisdag

Välkommen du också till ett 
nära och pålitligt tryckeri!

Hej! 
Nedanstående annons önskas införd i kommande ”blad”. 
Färg, 1-spalt, 2 moduler hög. 

Korrektur önskas till: 
monica.bjurstrom@svenskakyrkan.se 
 
Mvh 

Monica Bjurström 
Assistent, diakonal inriktning 
Strandvägen 1, 786 72 Dala-Järna 
Tel. 0281-757 15 
Epost: monica.bjurstrom@svenskakyrkan.se 

 
JÄRNA MED NÅS OCH ÄPPELBO FÖRSAMLING 

 
 

 
 

”GUBBTRÄFF” 
Vi träffas i Järna församlingshem, 
lagar lunch, äter och dricker kaffe 

Vill Du vara med? 
Anmäl dig till någon av nedanstående: 

Annacari tel. 0281-757 11 
Monica tel. 0281-757 15 

Välkommen! 
 

JÄRNA MED NÅS OCH ÄPPELBO FÖRSAMLING 
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Anmäl dig till någon 
av nedanstående:

Annacari tfn. 0281-757 11
Monica tfn. 0281-757 15

Välkommen!

                 Hela Sverige räknar fåglar vid fågelbordet 
                  Var med du också i ”Vinterfåglar inpå knuten” nu till helgen!  
                       Någon gång under tiden 27 -30 jan. rapporterar du det högsta antal du  
                      ser samtidigt av samma fågelart. Rapportera bara de fåglar som äter vid  
                     din matning. Läs mer på vinterfaglar.se om hur du rapporterar eller ring 
                     Arne i Äppelbo 076/810 37 66 eller Maud i Duvnäs 073/993 73 14! 

 
 

 

Dala-Järna snöskoterklubb
bjuder in till ÅRSMÖTE
Tisdagen den 7 februari kl.19.00 
vid Gärna Café & Precent. 
Vi bjuder på smörgåstårta.

Alla är varmt 
välkomna! 

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



Något att fundera på under mörka januarikvällar.
Den här rebusen bör vara lite enklare än den vi hade före jul.
Här nedan kommer några textrader ifrån låtar som de flesta 
känner igen. Ta första bokstaven i varje låt så bildas ett ord.   
Lycka till!

1. Enkelt för båda bara öppna en dörr.

2. Beda har köpt sig en klänning på grand bazar.

3. Hoppar iland smidig och grann.

4. Jag har gråtit flera oceaner.

5. Hon dansade för morfar, som hon gillar allra mest.

6. Allting är så tyst mot förr ingen knackar på min dörr.

7. Några månader om året så jag kan få ro.

8. Och stilla sitter jag, små böljor klucka. 
    Jag metar visor, jag i liten sjö.

 

Nu är det dags igen för enREBUS

En vinnare får ställa denna 
underbart fina keramikskål 
i sitt hem.

Tillverkat och skänkt av 
Keramik i Lövhagen.

Svaren vill vi ha in senast 
torsdag den 2:a februari.

Maila ditt svar till: 
info@vansbrobladet.se 
eller lämna på redaktionen.



TE-BYGG & PLÅT AB

076-277 41 15  
tebygg.se

Vi utför jobb inom: 
Plåt, Tak, Problemträd, 

byggnadsarbeten och övrigt.

GULDKLIMPEN

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. 

Julen är slut för den här gången. Julklappar har delats ut och tagits emot och så faller det 
hela in i att det är långt till nästa jul. Den finaste och mest värdefulla julklapp jag någonsin 
fått och som jag aldrig glömmer, den kom till mig någon gång sent 80-tal. Höstterminen 
var över och eleverna hade gett sig av efter att vi önskat varandra en god jul. Satt där vid 
katederbordet, skönt med jullov. Då öppnas dörren och in kommer en grabb, åk 9. Han går 
med bestämda steg fram till mig. Slår med en smäll ner en plastpåse med innehåll och säger 
;--Det här är en hare. Jag har skjutit den själv. Den ska du ha, god jul! och så gick han.
Hasse

En stor Guldklimp, rosor och tusen tack till den som kan fixa en ny ”stående” anslagstavla i 
Saltvik.
Troligen en Saltviksboende

Vi vill skicka det största av TACK till Dennis Samuelsson som ansvarar för snöröjningen på 
vår gata.
Lingonvägen 6

STOPP I AVLOPPET?

0281-59 67 69   DALA-JÄRNA



Allt
inom
bilvård

TORNEMALMS
BILREKOND
070-656 03 96

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

VILL DIN VERKSAMHET 
SYNAS HÄR PÅ SIDAN?

kontakta Vansbrobladet 
för mer information.

— Försäljning
— Installation
— Service av

Rör • Bygg • Murning
Kakel och klinker

Tel. 070-678 73 87

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Söndag 29 januari
Kl 11.00  Mässa i Järna kyrka, Eva Cronsioe och Ann-Christine Resare.
              Vi välkomnar pastorsadjunkt Emmalina Mattsson. 
     Järna kyrkokör. Kyrkkaffe.
    
Onsdag 1 februari
Kl 14.00  Andakt på Legoland, Torbjörn Axelson och 
     Ewa-Stina Wästhed.

Torsdag 2 februari
Kl 09.00  Mässa i Järna Lillkyrka, Båt Lena Ekman och Peter Resare.

Kaffe & Prat – Knep & Knåp
Tisdagar (jämna veckor) i Nås kyrka, kl 10.30.
Tisdagar (ojämna veckor) i Nås kyrka, kl 10.00 (Södra Afrikagruppen).
Tisdagar i Järna församlingshem, kl 10.00 (Träffpunkten).
Onsdagar i Vansbro församlingsgård, kl 10.30.
Onsdagar (jämna veckor) i Järna församlingshem kl 14.00. 
               (Kyrkans syförening).
Torsdagar i Järna församlingshem, kl 11.00.
Torsdagar (ojämna veckor) i Äppelbo kyrkstall, kl 15.00.

Välkomna !



  

           
    

Medborgarhuset • Vansbro • telefon 0281-750 00 •      facebook.com/vansbrokommun •       vansbrokommun • vansbro.se

Familjecentrum/öppna förskolan

Du och ditt barn är välkomna till oss på familjecentrum/öppna förskolan. 
Vi finns till för föräldrar och barn i åldern noll till sex år. Att komma till oss är helt 
gratis. Familjecentrum/öppna förskolan, som håller till i Vansbro församlingshem, 
är ett samarbete mellan kommunen, Svenska kyrkan och Region Dalarna.
Öppettider Måndag- torsdag 9:00-12:00
Välkomna

Julaftonsmyset på Café Unikum – blev en succé!

Tack till alla företag, organisationer, privatpersoner och alla gäster som 
gjorde det möjligt!
Vansbro kommun 

SPES Dalarna inbjuder till en stunds gemenskap med samtal och fika tisdagen 
31 januari i Vansbro Församlingshem klockan 18:00-21:00.
Anmälan till agneta.holm@spes.se senast dag före. 
Övriga datum i vår: 21 feb, 21 mars, 18 april, 16 maj,  13 juni. 
 
Du är varmt välkommen.
Agneta och Arne 
spes.se/dalarna



Foto: Solveig Granström

Bilden på den här fina råbocken vann Järna Fotoklubbs 
månadstävling i januari. Foto Solveig Granström



Anonyma Alkoholister
Prästgården, Dala-Järna

Tisdagar kl.19.00
Välkommen!

 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

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

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

     Taborförsamlingen
Kapellgatan 5 Vansbro

To  26/1 09.00 Morgonbön
               10.30 Sång Söderåsen
Lö 28/1 15.00 Församlingens ÅRSMÖTE
Ti 31/1 18.00 Bibelstudium Ove Aronsson
Välkommen!

Källartorpskyrkan
On 25/1 17.30 Änglabus 4 år-t.o.m åk 3           
Fr  27/1  09.30 Musikul fr.0 år i vuxens sällskap
Sö 29/1  11.00 Gudstjänst med nattvard
Ti  31/1  09.00-13.00 Bön, Öppen kyrka
              18.00 Symöte 
Välkomna!

Myrbackakyrkan- kyrkan mitt i byn 
To 26/1 19.00 ”Hemma hos bön” 
    Emaus 9, Dala-Järna. 
Lö 28/1 19.00 Bönekväll med lovsång, 
   förbön och gemenskap. 
Ti 31/1 08.30 Morgonbön. 
Välkomna! Myrbacka 87 Dala-Järna, myrbackakyrkan.se 

Kvinnojouren Marie Kvinnojouren Marie 
Vansbro, Leksand, Gagnef

Chatta med oss: roks.se
TELEFONJOUR

dygnet runt
070-663 53 79



Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

Vecka 5  30/1-3/2

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

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

      
  
  
 
 
 
 

Alla dagar ingår pizzabuffé med 3 olika såser
Plankafton varje onsdag. 159:- Även avhämtning!

Tfn, 0281-100 35
 Mån:Piccata Milanese 
         (ostpanerad kycklingschnitzel) med 
         tomatsås och ris
         Kåldolmar med gräddsås,lingonsylt och 
         kokt potatis     
 Tis:  Raggmunk med lingonsylt, stekt fläsk,     
         löksås och kokt potatis 
         Gösfile med vitvinssås och kokt potatis     
 Ons:Helstekt Fläskfilé med kantarellsås, mild 
          pepparsås, beasås och potatisgratäng/
          pommes
          Strömming med skirat smör och potatismos          
 Tor:  Tacobuffé med klassiska tillbehör 
          Flygande Jakop med ris  
 Fre:  Oxjärpar med svampsås,lingonsylt och           
          potatismos 
          Rödspätta med remouladsås och 
          kokt potatis 

0281-109 55

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

Mån: Fiskgratäng med citron och kokt    
 potatis
 Gräddstuvad pytt i panna med rödbetor 
 och stekt ägg

Tis: Panerad fisk med remouladsås 

 Korv stroganoff med rökt paprika och ris

Ons: Pasta med kycklingsås

 Köttfärslimpa med gräddsås och gele   
Tor: Grekisk moussaka med tzatziki

 Raggmunk med stekt fläsk och lingonsylt
Fre:  Fläsknoisette med bea, rödvinssås, stekt   
 potatis eller pommes.
 Strömming med skirat dillsmör, lingon och   
 potatismos

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

Dagens buffé kl.11-14
Meny på Facebook

VILL DIN RESTAURANG
SYNAS HÄR? 

Kontakta vansbrobladet 

för mer information. 

N y h e t e r N y h e t e r 
P i z z a  o c h  g a t u k ö kP i z z a  o c h  g a t u k ö k



TIDNING INFÖRANDE PRIS

1. Vansbrobladet - kr

ÖVRIGA TJÄNSTER . PRIS

2. Minnesrum 0 kr

Inkluderar införande på www.familjesidan.se och www.brandser.se

Publiceringsdatum ej angivet

UNDERSKRIFT 

Jag godkänner härmed innehåll, pris och publicering av tillkännagivandet, samt intygar att ev.

samtycken har erhållits från personerna utanför dödsbodelägarkretsen för behandling av deras

personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och lagstiftning.

Personnummer

TÄND ETT LJUS

Vår hemsida står öppen för alla besök oavsett var man befinner sig och oavsett vilken tid det är på

dygnet. Det är platsen där man kan hålla minnet levande av en anhörig eller vän som avlidit.

Gå till www.brandser.se och leta upp dödsannonser och minnesrum, välj Logga in. Ange din

mejladress som användarnamn och skriv in Nyckeln här under som lösenord för att bli

administratör för June Alfredssons minnesrum.

Nyckel för ditt minnesrum: 8cxYrTuS

1.

Korrektur

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

Jerry Edevång
vid hans bortgång och

begravning. Ett särskilt tack
till Palliativa Teamet och
Hemtjänsten i Äppelbo 

för god vård och omsorg.

Barnen med familjer

till Er alla som hedrat
minnet av vår älskade

Ingrid Hedman
vid hennes bortgång och

begravning. Ett särskilt tack
till Hemtjänsten Dala-Järna.

Lars och Tony
med familjer

Vår kära

Bernt Persson
 

* 19 maj 1926

 har i dag lämnat oss i 
stor sorg och saknad

 

        Äppelbo den 17 januari 
2023

Torkel och Barbro
Linn

Mauritz
Emil

Klara och Maja
Axel

Övrig släkt och vänner

När Mor gick bort,
så ensam blev Din strid

Nu käre Far
har även du fått frid

Begravningen äger rum 
i Äppelbo kyrka i kretsen 

av de närmaste                                                                                      



till Er alla som hedrat
minnet av vår älskade

Siv Jansson
vid hennes bortgång och 
begravning. Ett särskilt 
tack till personalen på

Bäckaskog avd 3 orange
 för god omvårdnad.

Alf, Kristina,

Lena och Catarina

med familjer

   
till Er alla som på olika sätt
visat omtanke och hedrat

minnet av vår kära

Ingrid
Stjernqvist

vid hennes bortgång 
och begravning. 

Ett särskilt tack till
Hemtjänsten Dala-Järna

för god omvårdnad.

 

Yvonne och Per

med familj

Vår kära

Ann-Marie
"Amis"
Larsson

* 27 oktober 1963

har idag lämnat oss 
i stor sorg och saknad

Vansbro 
den 5 januari 2023

Sandra och Patrik

Evelina, Lukas
Mamma

Lilianne, Ingrid, Håkan
med familjer

Övrig släkt och vänner

Jag drömmer jag vandrar
i skog och mark

Jag drömmer att jag 
åter är frisk och stark

Väck mig inte 
ur dröm så skön
Låt mig få sova,
det är min bön

Avskedstagande
har ägt rum 

i kretsen av de närmaste.

www.brandser.se

Vår älskade Mamma, 
Farmor och gammelfarmor

Britta Buwall
1938-11-12

har i stillhet insomnat

2023-01-13

Jan

Sofia & Roxanna
Övrig släkt och vänner 

Det är svårt att mista en 
    vän, så svårt att mista en
    vän.
Något fint går itu. Här är 
    vi,var är du?
Jag vill tro att vi träffas 
    igen.

Älskad-saknad

Begravningen äger rum i 
Venjans kyrka torsdag

 23 februari i kretsen av de 
närmaste. Tänd gärna 
ett ljus för Britta på 
www.dalkullornas.se



NIC SWEDEN SÖKER PERSONAL
TILL SITT LAGER I DALA-JÄRNA
Tycker du om att arbeta i ett litet team, är en hejare på att köra truck och packa pallar? Se hit! 
Nic Sweden söker personal för heltid och säsong till lagret i Dala-Järna varifrån vi bearbetar 
hela den nordiska marknaden. Sommaren är vår viktigaste tid försäljningsmässigt och det är 
högt tryck på lagret. 

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 slush-maskin, 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. 
    Vi må vara ett gäng tävlingsdjävlar som huserar här i Dala-Järna, men vi tar hand om 
varandra. Eller som vår Product Development Manager 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 koncept-
utveckling, försäljning och lager i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien, 
Belgien och Nederländerna. 

Rollen
I rollen som lagerarbetare ingår du i vårt Supply chain-team på fem helårsanställda + 
säsongsarbetare. Vardagen som lagerarbetare innebär, förutom orderhantering, även lastning/
lossning av gods, inventering, supportuppgifter till andra delar i gruppen och företaget, städ-
rutiner, förberedande optimeringsprojekt på fastighet och lager för kommande säsong och 
framtid, etc. 
    Som säsongsanställd arbetar du mest med orderhantering, lastning/lossning av gods och 
städrutiner. Har du rätt profil kan du även få chansen att bidra i något av teamets alla projekt, 
eller utföra supportuppgifter till andra delar i gruppen och företaget.

Är du den vi letar efter?
Vi söker dig som är engagerad och har en positiv inställning till arbete, har hög arbetsmoral och 
som gärna tar ansvar. Innehav av truckkort A-B och tidigare erfarenheter av lagerarbete med 
orderplock är meriterande.

Anställningen
Som anställd hos Nic Sweden AB har du (förutom tillgång till mjukglassmaskin och grymma 
kollegor) en rad förmåner. Säsongsanställningen är visstid mars-augusti. Heltidstjänsten med 
start snarast möjligt. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan idag. 

För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta vår Operations Director 
Jan Tolfsson på jan.tolfsson@nicice.com eller 070-606 09 55. 

Ansökan
Skicka in din ansökan inklusive CV till hr@nimatopaal.se, märk din ansökan med ”heltids-
anställning” eller “säsongsanställning”, beroende på vilken tjänst du söker.

Vi ser framemot din ansökan!

NIC SWEDEN AB
Storbyvägen 7, 786 71 Dala-Järna
Telefon: 0281 59 49 00 | www.nicice.se


