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Hemmadirekt.se
Möbelbutiken i Nås

SÄNGKAMPANJ
Köp säng eller sängpaket för minst 7000:-

Vi bjuder på två täcken och två kuddar till ett värde av 1000:New Presley - Populär
Fast / Medium
120 x 200cm 9495:140 x 200cm 9995:160 x 200cm 10495:180 x 200cm 10995:210 x 210cm 12995:Gavel tillkommer.

Cinema
Byggbar biosoffa
Läder eller tyg.
Kan byggas i många
olika kombinationer.

4995:-

Bergen Fåtölj
Stabil seniorfåtölj.
Med pall.
Ställbar rygg.

Base - PANGPRIS
Säng inkl. bäddmadrass
80cm 1695:90cm 1795:105cm 2295:120cm 2495:(ben 4-pack 245:-)

7995:-

8995:-

Hörnsoffa - Pangpris
257x212cm
Vändbar.

U-Soffa
Kan fås i många
olika tyger.

Öppettider: Månd-torsd 12-18, fred 12-16, lörd 10-14. Tfn 0281-307 77 Adress: Legolandsvägen 1

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

Luftvärmepumpar
AC-anläggningar

Vill du arbeta hos oss på Vansbro
kommun som fastighetsskötare
eller elektriker?
Du kan läsa mer och ansöka direkt på vår hemsida
https://vansbro.se/naringsliv-och-arbete/
jobba-i-vansbro-kommun/lediga-jobb.html
Du kan även kontakta sektorchef Olle Wiking
på telefon 0281-75212 med frågor om tjänsterna.
Välkommen!

070-330 35 28

Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se

Äppelbo Norra VVO inbjuder jägare, markägare & övriga
intresserade till

www.hja.se

TE-BYGG & PLÅT AB
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

ÄLGFEST

Lördag 20 nov kl.19.00 i Bygdegården, Äppelbo.
Middag och underhållning

50:-

Välkomna! Festkommittén

Ordinarie årsmöte Nås Sockenförening
Tid: Tisdagen den 23 november kl.18.00
Plats: Bygdegården, Nås
Välkomna

Styrelsen

Extra halvårsmöte för Dala-Järna IK

Tid och plats: torsd. 25:e nov. kl. 18.30 i skidstugan, Grötholn.
Extramöte för fyllnadsval till fotbollsektionens styrelse.
Varmt välkomna! / DJIK huvudstyrelse

Lördag 13 november firar vi övertagandet av
Cykel & Sport.

Vi lämnar15% rabatt på hela sortimentet (ej ammunition)
och mer på vissa produkter.
För den lite tävlings-sugne kör vi turnering i bordshockey
med fina priser bl.a ett Stiga hockeyspel i första pris.

Laika

Välkommen in på
kaffe och kaka!
Av och med Özz Nüjen &
Riksteatern
Torsdag 18 November
kl. 19.00 Vansbro Teater
Biljetter köps på
www.kulturbiljetter.se

MVH Elin och
Tommy Johanson
PS. Har vi tur finns även
Kurt med under dagen

— Cykel & Sport —
Äppelbovägen 2 • 0281 10167

www.vansbroteater.se

ÅRSMÖTE

Ovanhedens
bysamfällighet
Måndag 29/11 kl.18.00
hos Bengt Norberg

Skogsskifte säljes

Skogsskifte del av Uppsälje 14:19
säljes genom anbud.
Prospekt och info finns hos säljaren.
Ring 070-538 10 91
Fri prövningsrätt förbehålles av säljaren.

Välkomna! Styrelsen

Hus köpes el. hyres
på Storbyn i Dala-Järna
av två pensionärer.
Tfn 073-886 40 25

Tfn. 0281 20968
www.muntersbygg.se

anders.strandberg@muntersbygg.se

Författarbesök på biblioteket

OBS!
  
Annonsmanus senast
  
fredagar kl.12.00
  

 


 
 
  



 
 



 
  
 

 

   
 




  

 
 



    

 
 

 
 


 

 


         



 
 

 
   
  
    
 

     
      
    
 





 
   
 

 
    

 


 


  



  

 
 
  


 
   
 
 
 

  

   
 
   
     
      
 

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

Backolars Johan Hermansson kommer till Vansbro
bibliotek onsdag 24 november klockan 18.00.
Kom och hör Johan berätta om sin deckare
Morden i Dala-Järna, novellerna och hans övriga romaner!
Han berättar även om skrivandet, inspirationen och vägen
fram till att nå sin stora dröm!
Böcker kommer att finnas till försäljning.
OBS! Begränsat antal platser, hämta gratis entrébiljett på
biblioteket!
Varmt välkomna!
Medborgarhuset • Vansbro • tel 0281-750 00 • www.vansbro.se

SPORTBYTARDAG LÖR 20 NOVEMBER
Snöå skidstadion ”Sälj-Byt-Köp”
Börja redan nu rensa i förråden
Mer info: 070-366 79 89 Malin A.
Se också kommande annons

Tel. 0281-130 90
www.dackteam.se

BETONG

UTHYRNING AV VERKTYG OCH MASKINER
BETONG & BYGGARBET
Allt inom bygg och betong
Vi finns i Äppelbo, Mån- Fredag

Kontakta Madde Tfn. 073-150 18 18

070-672 07 63

ii Björbo
Julskyltning
Björbo
Julskyltning
Lördag 27 november
Lördag 27 november

Mysig stämning och fina erbjudanden i butiker.
i butiker.
Mysig stämning och fina erbjudanden
Hästskjuts, Tomte m.m.
Hästskjuts, Tomte m.m.
Se kommande annonser.
Se kommande annonser.

Sörjen som blev

Av och med Anna Takanen
& Riksteatern

Lördag 20 November
kl. 19.00 Vansbro Teater



Biljetter köps på
www.kulturbiljetter.se

Vinterrabatt


 
Sista hamburgaren lämnar
  7JL
000
La Cholitas foodtruck
 
Mer finns att läsa på:

www.vansbroteater.se

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.

Bild NG

Välkommen till oss för en fri offert
och sparkalkyl.

20XX

* Gäller t.o.m. 31 mars 2016.
Se ivt.se för mer information.

BIL & DÄCK
kr

Leif Nilsson
Skålö 537 • 073-822 21 64
på utvalda
värmepumpar.*

 

BYGG-TEKNIK

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

– Försäljning
– Installation
– Service av

Innesäljare/orderadministratör
Rågsveden – Sveden Trä är ett familjeföretag med lång tradition med ursprung från år 1934.
Vi har starkt fokus på det lokala och producerar med utgångspunkt från sågverket i Rågsveden ca
170 000 m3 sågade trävaror, både furu och gran, där den mesta råvaran kommer från skogsägare
i Västerdalarna och närområdet. Av produktionen vidareförädlas sedan ca 60 000 m3 med hyvling
och ytbehandling. Våra produktionsanläggningar finns för övrigt i Malung (Dalalist), Vansbro (Träkomponenter) och Mockfjärd (Dalafloda Golv). Förutom sågade råvaror och förädlat virke så säljs
sågverkets biprodukter såsom massaved och cellulosaflis till massaindustrin, bark och brännved
till värmeverk samt sågspån för pelletstillverkning. Vår omsättning är totalt 630 miljoner och vi
sysselsätter 140 personer.
Med anledning av kommande personalavgång söker vi en innesäljare till Dalalist i Malung. Enheten
sysselsätter ett tiotal personer.
Den tilltänkta rollen kan indelas i två delar, försäljning och produktionsplanering där arbetet sker i
tätt samarbete med förman och platschef. Arbetsuppgifterna fordrar att man har en administrativ
förmåga och ett gott ordningssinne.
Bland arbetsuppgifterna ingår ordermottagning och orderadministration, viss inköpshantering
samt administration av transporter och övriga uppgifter kopplat till vårt logistikflöde.
Du som söker är en driven person som har en väl utvecklad kommunikativ- och social förmåga och
är van att jobba strukturerat och effektivt. Vi värdesätter personliga egenskaper och som person är
du ansvarstagande och utåtriktad och har lätt för att samarbeta med andra och är öppen för nya
utmaningar.
Tjänsten omfattar heltid och kommer, efter provanställning, att omfatta en tillsvidareanställning.
Ansök senast 2021-11-28, tillträde förslagsvis vid årsskiftet eller enligt överenskommelse.
För ytterligare information om tjänsten kontakta platschef Richard Andersson, telefon: 010-471 91 15.
Välkommen med ansökan med personligt brev och CV via mail till:
richard.andersson@svedentra.se

Veckans

Radannonser
Säljes: Skoterkälke, perfekt
för fisketuren, 500:Snöslunga, Canadiana, äldre
men sparsamt använd.
Tel: 070-538 76 10

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

Välkommen till en eftermiddag i språkets och kommunikationens tecken.
Region Dalarna är part i det EU-finansierade forskningsprojektet MATILDE. Vansbro kommun är en av projektets
fokuskommuner. Inom projektet genomför vi tillsammans med lokala parter insatser för att stödja det kommunala
integrationsarbetet.

”Vägen till Språk och kommunikation”

Stina Munters, Kommunstyrelsens ordförande bjuder välkommen.

Tisdag 30 november Kl. 13:00-16:00
Pelarsalen, Medborgarhuset Vansbro, Norra Allégatan 30
Språkombud på arbetsplatsen
Vilka är vi?
Välkommen till en eftermiddag i språkets och kommunikationens tecken.

Agnes Godel, språkombudsutbildare i Borlänge
Birgitta Hägg, integrationsstrateg i Avesta kommun,
kommun, berättar
arbetssättet
språkombud på
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integrationsarbetet.
Stina Munters, Kommunstyrelsens ordförande bjuder välkommen.

Digitala verktyg som språkstöd: Cissi Nylin, specialpedagog i Vansbro kommun, berättar om digitala verktyg som språkstöd.
Vägen till svenska språket: Undersköterskan Hedyat Momeni, lokalvårdarna Marie Louise Olsson och Sherin Ator, berättar
om sina erfarenheter kring att kommunicera på ett nytt språk och i en ny kultur.
Tid för erfarenhetsutbyte, reflektion och dialog i mindre grupper. Vi bjuder på
fika.
Språkombud
på arbetsplatsen
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förstudien Fler på jobbet.
Stina Munters, Kommunstyrelsens ordförande bjuder välkommen.
Välkommen hälsar, Vansbro lärcentrum och Region Dalarna
Digitala verktyg som språkstöd: Cissi Nylin, specialpedagog i Vansbro kommun, berättar om digitala verktyg som språkstöd.
Vägen till svenska språket: Undersköterskan Hedyat Momeni, lokalvårdarna Marie Louise Olsson och Sherin Ator, berättar
om sina erfarenheter kring att kommunicera på ett nytt språk och i en ny kultur.

Språkombud på arbetsplatsen

Vilka är reflektion
vi?
Tid för erfarenhetsutbyte,
och dialog i mindre grupper. Vi bjuder på fika.
Agnes Godel, språkombudsutbildare i Borlänge
Birgitta Hägg, integrationsstrateg i Avesta kommun,
kommun, berättar om arbetssättet med språkombud på
berättar om värdegrundsprojektet Vilka är vi? samt
arbetsplatsen.
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förstudien Fler på jobbet.
Välkommen hälsar, Vansbro lärcentrum och Region Dalarna
Digitala verktyg som språkstöd: Cissi Nylin, specialpedagog i Vansbro kommun, berättar om digitala verktyg som språkstöd.
Vägen till svenska språket: Undersköterskan Hedyat Momeni, lokalvårdarna Marie Louise Olsson och Sherin Ator, berättar
om sina erfarenheter kring att kommunicera på ett nytt språk och i en ny kultur.
Tid för erfarenhetsutbyte, reflektion och dialog i mindre grupper. Vi bjuder på fika.

Sprid gärna inbjudan i ditt nätverk. Anmäl alla deltagare på länken: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=140131

Välkommen hälsar, Vansbro lärcentrum och Region Dalarna

Källartorpskyrkan
Fr 12/11 09.30 MusiKul från 0 år i vuxens sällskap.
Ti 16/11 09.00-09.45 Morgonbön.
		
10.00-13.00 Öppen kyrka-För dig som söker stillhet.
				
Diakon o församlf. Maria Rydbom finns på plats.
		
18.00 Symöte.
On 17/11 17.30 Änglabus 4 år t.o.m åk 3.

FREDAG 19 NOVEMBER kl.19.00
Syföreningens försäljning
Välkomna!

I samarbete med

Taborförsamlingen

Kapellgatan 5 Vansbro

Sö 14/11 11.00 Gudstjänst Ove Aronsson.
Ti 16/11 18.00 Bibelstudium Ove Aronsson. Bön.
To 18/11 09.00 Morgonbön.

Välkommen!

Myrbackakyrkan-kyrkan mitt i byn
Torsd 11/11 19.00 Gemensam bön.
Fred 12/11 17.00 Fredax.
Lörd 13/11 20.00 Bönekväll- Bönens hus. OBS tiden!
Välkomna! Myrbacka 87 Dala-Järna myrbackakyrkan.se

Nås Missionshus

Söndag kl.16.00. Eftermiddagskaffe med sång o musik.
Måndag kl.18.00 Handarbetskväll.
Torsdag 25/11 kl.19.00 (OBS! datum) Gemensam bön.

Välkomna!		

I samarbete med

Skålö Kapell
Lördag 13 november kl.14.00
Evangelisten och radioprataren Kjell-Åke Simonsson, Kil.

Välkomna!

I samarbete med

Till minne av

Vår älskade, min livskamrat

Börje Hellsing

Vår älskade Make
Pappa, Bror och Vän

Gösta Zetterberg
* 24 november 1930
har stilla insomnat
Uppsala 27 oktober 2021

*21 mars 1929
har lämnat oss i
stor sorg och saknad
Äppelbo
den 2 november 2021

LILIANNE
Brita och Stefan
Louise, Erik
Karin och Ola
Viktor, Filip
Svante och Hilde
Edit, Sverre
Stina
Birgit och Sven
Övrig släkt och vänner
___

INGRID

Ben, Bosse, Ing-Marie
med familjer
Inga-Lill
övrig släkt och vänner
Så stilla, så sakta
Du tynade bort
Vi stod vid Din sida
Så hjälplösa blott
Stilla kom döden,
den kom som en vän
Tog Dig vid handen
och förde Dig hem
Begravningsgudstjänsten äger
rum i kretsen av de närmaste
Tänk gärna på
Diabetesfonden

Vår älskade

Per Myrberg
2018-11-11
Tre år av oändlig saknad.
Familjen

Tack!
Begravningen äger rum
i Danmarks kyrka, Uppsala,
fredag 19 november kl 14.00.
Därefter inbjudes till minnesstund
i Danmarks bygdegård. Osa till
Levins & Serenander
www.uppsalabegravning.se
018-501150 senast 15/11.
Tänk gärna på
Dala-Järna IK:s minnesfond,
bg 601-5747. Ring gärna gåvotelefon 0281-20409 öppet 10-15.

Välkommen till
Begravningsbyrån Brandser

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

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

Medlemmar i SBF

Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Vecka 45
8/11-12/11

Restaurangsidan
Besök Vansbro kommuns fantastiska Restauranger

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

Mån:

Hemlagade hamburgare med stekt bacon
och ägg.
Flygande Jakob med ris.
Tis: Stekt fläsk med löksås och kokt potatis.
Strömming med potatismos och dillsmör.
Ons: Dillkött med kokt potatis och rödbetor.
Stekt torsk med kokt potatis och dillmajonässås.
Tors: Oxjärpar med gräddsås, lingonsylt och stekt
potatis.
Rödspätta med kokt potatis och remouladsås.
Fre: Grillbiff med stekt potati och beasås.

		Fläskgryta med ris.

Tfn, 0281-100 35

Mån: Kalops med rödbetor och kokt
potatis.
Fiskgratäng med räkor och
potatismos.
Tis:

Hemlagad schnitzel med beasås och stekt potatis/pommes.
Rödspätta med remouladsås
och kokt potatis.

Ons: Pannbiff med löksky och
potatismos.
Smörstekt kummelfilé med 		
vitvinsås och kokt potatis.
Tor: Grillad kycklingspett med tomatsås, tzatziki och ris.
Kålpudding med gräddsås, 		
lingonsylt och potatis.
Fre: Fläskfilégratäng med soltorkade
tomater, färska champinjoner
och potatis.
Ugnsbakad lax med rosépeppar i

Grillbuffé Varje fredag kl.18.00 till 22.00
139:- ink. läsk. 159:- stark dryck.
Även avhämtning!

0281-109 55

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

vitvinsås och kokt potatis.

Plankafton varje onsdag.
Fläskfilé, Fisk, Kyckling på planka
129:- Även avhämtning!

Husmanskost - Buffé

mån-fre kl 11-14 lör-sön kl 12-15

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

Vinteröppet fr.o.m 13 september.
söndag - torsdag öppet till 21.00

VILL DIN RESTARANG
SYNAS HÄR?
Kontakta vansbrobla
det för mer
information.

Snöå

Golfklubb
kallar till

HÖSTMÖTE

Söndag 28 november kl.14.00
Snöåbruks lokaler.
Mötet kommer även erbjudas via Teams.
Redovisning av verksamheten 2021.
Val av styrelse och kommittèer för 2022.
Anmälan: mote@snoagk.se,
eller Kalle Björklund, 070-600 70 45

Välkomna ! Styrelsen

Nås - Järna - Vansbro - Äppelbo

Söndag 14 november
Kl 11.00 Järna kyrka Gudstjänst, Torbjörn Axelson.
Kl 16.00 Vansbro kyrka Gudstjänst med nattvard, Torbjörn Axelson.

Måndag 15 november
Kl 18.00 Kyrkofullmäktige för mandatperiod år 2022-2025 sammanträder.
Ärende: Val av valberedning. /Marja Kilpiö - ålderspresident.

Kaffe & Prat

Onsdagar kl 10.30 i Vansbro församlingsgård.
Torsdagar kl 11.00 i Järna församlingshem.
Välkomna på förmiddagskaffe i Nås kyrka följande tisdagar:
16/11, 30/11, 14/12 - kl. 10.30-12.00
Välkomna !

Kvinnojouren Marie
Vansbro, Leksand, Gagnef

TELEFONJOUR
dygnet runt

070-663 53 79

Julsortiment
Potatisbullâ 2-pack - 65 kr
Levain - 55 kr
Vört - 55 kr
Inlagd sill 200g - 55 kr
Senapssill 200g - 55 kr
Currysill 200g - 55 kr
Tomatsill 200g - 55 kr
Leverpastej - 65 kr
Rödbetssallad 200g - 30 kr
Majonnäs 200g - 30 kr
Jansson 400g - 90 kr
Knäck 250g - 65 kr
Chokladfudge - 25 kr
Saffransbiscotti - 65 kr
Pepparkaksdeg 500g - 40 kr
Praliner
Vi kan hjälpa till med
julklappar!
Julsortiment finns från v.48
Ring/Maila för att beställa

Julbuffé kl.19-21

Vi serverar ett urval av varma och kalla
rätter som hör julen till.
Vi lagar och bakar allt själva.
Se vår hemsida för datum.
Förbokning krävs!

320 kr/pers
10 kr/år barn 5-12 år

Ryggåsstugans julkasse

När ni köper en julkasse från oss får ni mer
tid att umgås och ha det gott i jul!
Nu även med varmt!

Detta ingår i vår julkasse:
Sill x2, rödbetssallad, varmrökt lax, skinka, senap,
korv, leverpastej, köttbullar, prinskorv, Jansson,
bröd, knäck, fudge, ris a la malta, hallonsås

2 pers 600 kr
4 pers 1200 kr
6 pers 1700 kr

Kan beställas under december

Nyårskasse

Briljera i köket på nyår!
Låt oss göra alla förberedelser, gör sista
touchen själv.
Ta åt dig hela äran!
3-rätter och snacks
375 kr/pp
se hemsida för meny och info

Öppettider i vinter

v.44-47 torsdag-söndag 11-20
v.48-50 torsdag-söndag 11-18
v.51 torsdag 11-16
v.52 torsdag 11-18 Nyårsafton 11-14
från v.1 torsdag-söndag 11-20

Välkomna hälsar Linn & Daniel
ryggasstugan@gmail.com · 070-261 66 93 · ryggasstugan.com

