Nummer 26

Mora
ÅRSMÖTE

Onsdagen den
11 augusti kl 14 på
MAJSTÅNGSBACKEN
Motioner inlämnas
till styrelsen senast
den 12 juli.
VÄLKOMNA

Vecka 27

Årgång 45

MUSIKCAFÈ

Elvismusik
Orsa missionskyrka
ons. 7/7 18.00
Solist, kör och orkester under
ledning av Curt Andreas.
Fri entré.
Från Bach till Beatles
Åmåsängsgården
lör. 10/7 13.00-15.00
Stråk- och jazzorkester
med solister under ledning av
Curt Andreas. Fri entré.

Håll koll på
brandrisken i sommar!
När det är varmt och torrt i långa perioder kan
det bli eldningsförbud, då får du exempelvis inte:
-Grilla på engångsgrill
-Elda trädgårdsavfall
-Svetsa hemma
-Grilla på fäbodvallen
-Elda gräs

Välkommen

till Moras största
träslöjd- och
korgbutik

MUSIKCAFÈ

Sida 1 av 1

-Grilla på fjället

Tisdagen den 6 juli 2021

För att ta reda på om
eldningsförbud råder
besök www.wbrand.se
eller ring 010-203 17 91

KORGMAKERIET
Mora-Noret • Solgärdsvägen 12 • 0250-136 22
Öppet: Vardagar 9-18, Lörd 9-14

TRÄDGÅRDSFEST
på Åkersta 10/7,
kl 15.00

Avg. 50 kr. Underhållning, Fika,
Lotterier, Varmt
välkomna till en
stunds gemenskap.

MORA

Torsdag 15 juli
19.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL,
Torsdag 8 juli
Mora kyrka med ”Pelles trio”. Folkmusik
19.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL,
med Pelle Gustafson, Hans Kennemark
Venjans kyrka. Anders ”Wingman”
och Stefan Wingefors.
Strandberg bjuder på dragspelsmusik
Vi följer Folkhälsomyndighetens restrikpå temat ”Min resa”.
tioner om antal personer i våra kyrkor.
Vi följer Folkhälsomyndighetens restrik- 50 platser kan endast bokas samma
tioner om antal personer i våra kyrkor.
dag kl 9-12 på 0250-55 29 30
50 platser kan endast bokas samma
Max 4 platser per bokning.
dag kl 9-12 på 0250-55 29 30
Finns platser kvar kan biljett hämtas vid
Max 4 platser per bokning. Finns platser kyrkan en timme före konsert.
kvar kan biljett hämtas vid kyrkan en
Du är välkommen om du är frisk.
timme före konsert. Du är välkommen
Vi håller avstånd och det finns möjlighet
om du är frisk. Vi håller avstånd och det till handtvätt/handsprit.
finns möjlighet till handtvätt/handsprit.
Söndag 11 juli
Sjätte söndagen efter trefaldighet
10.00 WEBBSÄND ANDAKT
11.00 GUDSTJÄNST, Siknäs kyrka.

Alternativ till våra gudstjänster
på söndagarna hittar du i Radions
P1 klockan 11.00 eller på SVT2
klockan 10.00

Söndag 18 juli
Kristi förklaringsdag
10.00 WEBBSÄND ANDAKT
11.00 GUDSTJÄNST, Mora kyrka.

15.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST,
Ryssnäs badplats Ryssa.
Mora Spelmanslag medverkar.
Medtag egen stol.

15.00 GUDSTJÄNST, Venjans kyrka.

Kollekt till Brottsofferjouren.
Swisha din gåva till 1234 585 659
med meddelande: Kollekt 11/7

Kollekt till Svenska kyrkan i utlandet.
Swisha din gåva till 1234 585 659
med meddelande: Kollekt 18/7

Måndag 12 juli
19.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL,
Sollerö kyrka med Vanja Modigh.
Kvinnlig vokaltrio som bjuder på ljuvligt
vackra toner ur folklig sångtradition
från Sverige, USA, Georgien m.m.
Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner om antal personer i våra kyrkor.
50 platser kan endast bokas samma
dag kl 9-12 på 0250-55 29 30
Max 4 platser per bokning. Finns platser
kvar kan biljett hämtas vid kyrkan en
timme före konsert. Du är välkommen
om du är frisk. Vi håller avstånd och det
finns möjlighet till handtvätt/handsprit.

Du kan se de webbsända
andakterna hemifrån via vår hemsida
svenskakyrkan.se/mora/hemma
eller facebook.com/moraforsamling

15.00 FÄBODGUDSTJÄNST,
Mångberg, Sollerön. Medtag egen stol.

Tisdag 20 juli
19.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL,
Våmhus kyrka. Linnéa Hed, Jennifer
Höglund och Erik Eklund.
Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner om antal personer i våra kyrkor.
50 platser kan endast bokas samma
dag kl 9-12 på 0250-55 29 30
Max 4 platser per bokning.
Finns platser kvar kan biljett hämtas
vid kyrkan en timme före konsert.
Du är välkommen om du är frisk.
Vi håller avstånd och det finns möjlighet
till handtvätt/handsprit.

Foto: Owe Hållmarker

Gå vår Välsignelsevandring
med andliga rastplatser vid
Venjans kyrka, Siknäs kyrka,
Sollerö kyrka, Mora kyrka,
Andreasgårdens kapell,
Oxbergs kapell, Våmhus kyrka
och Ulvsjö klockstapel.
Vid varje ställe finns en qr-kod,
scanna den med din telefon,
sätt på ljudet och ta emot
välsignelsen.
Med reservation för ändringar.

www.svenskakyrkan.se/mora • Andreasgårdens expedition: 0250 - 55 29 00 • Kyrkogårdsexpeditionen: 0250 - 55 29 50
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94,1 & 89,1 MHz
Radio Siljan med musiken från Här, Då och Nu.

Nu är det sommar !
Radio Siljan sänder sommartablå
from 28 juni – 22 aug. Det innebär
mer musik och somriga inslag.

I sommar hör du bl.a. bokpanelen,
apptipset, humorklippet, blå toner
med Dan P, veckans lokala artist,
Lennart Wärmells bästa mm
Välkomna till en skön sommar med
Radio Siljan

Telefonsluss
0250 – 10 000

Växel
0250 – 10 500

Annons avd.
0250 – 10 505

FÄRGDAG SÖND 11/7
30% RABATT PÅ ALL

UTOMHUSFÄRG FRÅN CAPAROL

Maria

Jonna

SPA Resa
till Pärnu 9 dgr

Del i 2 b-hytt/dbb. rum.
Helpension och 18 behandlingar ingår på hotellet

1/8, 15/8, 29/8, 12/9,
26/9, 10/10, 24/10, 7/11

SÄKRA SOMMARDÄCK
Jour dygnet runt
070-265 94 79

0250-109 01

Dössjonsvägen 23 • MORA • www.moradackofalg.se

6995 – 6495:-

CARLSSONS URMAKERI

www.petersbuss.se

0250-161 11, 070-577 27 17

MORA
Reparerar alla
typer av klockor.
Byter alla batterier.

LOKALODLAT

VÄLKOMMEN TILL VÅR DRIVE-IN BUTIK!
SUNDSVÄGEN 22 SOLLERÖN
ÖPPET VARJE DAG
HELA SOMMAREN 10-18
15 liters lådor och 1 liters askar.

Peter, 076-212 15 88 • www.sollerojordgubbar.se

STUBBFRÄSNING
& VASSKLIPPNING
ML SERVICE
WWW.MLSERVICE.INFO

070-261 10 50

Hemulsjö
Samfällighetsförening
kallar till

ÅRSMÖTE

lördagen 17 juli kl. 14.00
vid badplatsen.
Stadgeändring gällande
annonsering. Vi bjuder
på kolbullar och korv.
Samling kl 9 vid badplatsen
för gemensamt arbete.

Välkommen!
Styrelsen

FAMILJERÅDGIVNING
ÄNNU MER NYHETER PÅ KAKEL
OCH KLINKERS TILL SUPERPRISER!
25% RABATT, JULI MÅNAD, PÅ HELA
SORTIMENTET AV BESTÄLLNINGSKAKEL!

Vardagar 9-18 • Lördagar 10-15 • Söndagar 11-15
Skålmyrsvägen 33 Mora Noret
Willyshuset 1 trappa ner
0250-710 11

Mora Färg
& Interiör

Kommunernas familjerådgivning för boende i Mora,
Orsa, Älvdalen och Malung-Sälens kommuner. Samtal
med par, familjer och enskilda. Absolut tystnadsplikt.
Inga journaler. Ingen registrering. Ingen avgift.
Mottagning i Mora, Malung och Särna/Idre.
Info och tidsbeställning, tel 0250-27100
www.familjeradgivning.mora.se
MORA KOMMUN • 792 80 MORA • BESÖKSADRESS FREDSGATAN 16
MORA.KOMMUN@MORA.SE • WWW.MORAKOMMUN.SE
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ÅRSMÖTE

SKPF Medlemsdagen
26/8 i Malung.
Ändrade restriktioner
och förlängd anmälningstid till 16/7.
Tove 070-638 29 52
Karin 073-047 92 35

Orsa Södra VVO
Söndag den 25 Juli
kl. 18.00 i
Maggås Bystuga
Ärenden enligt
stadgarna. Övrigt,
flyginventering.

Välkomna!

LOKALODLAT

BUTIKEN ÖPPEN VARJE DAG KL. 10-18
ÄVEN FÖRSÄLJNING OCH AVHÄMTNING VID:
Älvdalen vid blå huset ...kl. 17.00-17.30 tors 8/7 och månd 12/7
Handlarn Våmhus .........kl. 16.00-16.30 fred 9/7 och månd 12/7
Orsa vid Cirkle K ............kl. 17.00-17.30 fred 9/7 och månd 12/7
Mora vid Rosa Huset .............kl. 18.30 månd, onsd, torsd, fred.
15 liters lådor och 1 liters askar. Sms:a gärna för beställning!

Peter, 076-212 15 88 • www.sollerojordgubbar.se

Bli en del av en
laddbar rörelse
Elektrifierat för fler, inte bara några få

Privatleasing fr.

2 995

kr/mån*
Inkl. serviceavtal

Över 70 procent av de bilar vi säljer är laddbara. Men vi vill att ännu fler ska få en möjlighet att uppleva känslan av att
köra elektrifierat. Både familjekombin Kia Ceed Sportswagon Plug-In Hybrid och crossovern Kia XCeed Plug-In Hybrid
har lång räckvidd på el – upptäck din favorit och bli en del av en laddbar rörelse du med.

Bränsleförbrukning blandad körning enligt WLTP: Kia Ceed SW Plug-In Hybrid: 1,3–1,5 l/100 km, CO₂ -utsläpp 29–33 g/km, XCeed Plug-In Hybrid 1,7 l/100 km, CO₂ -utsläpp 38 g/km. Erbjudandet gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/82021 och registrering senast den 30/9 -2021 eller så långt lagret räcker, endast modellår 2021 och kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal. *Privatleasing: 36 mån, uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer.
Rörlig ränta. Max körsträcka 4 500 mil. Onormalt slitage och övermil debiteras utöver leasinghyran. Sedvanlig kreditprövning. Försäljningsinformation: 70 % laddbar försäljning gäller för jan–maj 2021 enligt Vroom. Bilen på bilden kan
vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.
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TA HAND OM DINA ÖGON!
Test för gula ﬂäcken (Amslertest):

SKROTBILAR
hämtas gratis.
Ring eller SMS:a
076-403 17 91

ROSTSKYDDSGARANTI
allt har ett bäst före
datum, rostskydda
Rostfritt?
din bil i tid!
Rostfritt?

Boka rostskyddskontroll!
Boka rostskyddskontroll!

RHBilmek
RHBilmek

L.ånglet Mora. Telefon 0250-310 22.
L.ånglet Mora. Telefon 0250-310 22.
www.mbilmek.se
www.mbilmek.se
Alltid fri lånebil
Alltid fri lånebil

HUNGRIG?
• Använd vanliga läsglasögon om du har sådana.
• Titta med ett öga i taget på pricken i rutmönstret ovan på ca 30 cm avstånd.
• Om du ser ett område i mitten där linjerna kröker sig eller du upplever att
det ﬁnns ett hål i mönstret kan det vara ett tecken på att du har ett bortfall i
synfältet. Beställ då tid hos din optiker eller ögonläkare för att göra kompletterande synfältsundersökningar.
• Klipp ur testet och sätt upp det på kylskåpet så kan du testa ofta.

Orientaliska-, thai-, europeiskaeller vegetariska rätter.
Dagens lunch vard. 11-14.
Avhämtning. Fullständiga rättigheter.
Aircondition. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

EMMAS OPTIK AB
Kyrkogatan 31 MORA
0250-124 10
Vard.10-18 • Lörd.10-14

Dalgatan 100 A, ÄLVDALEN
0251-302 00
Öppettider:
Ring för info.

Kyrkogatan 10 ORSA
0250-400 90
Vard. 09.30-12.00
och 13.30-18.00

Tel. 0250-152 40/073-877 92 50
Moragatan 1, Mora
www.morachina.se
Öppet: mån-tors 11-21, fre 11-22,
lörd 12-23, sön 12-22

Vi lagar ditt stenskott!
36 år

T
ÄSTERIE
GLASM HAR
I ORSA ÄNGT
TERST
SEMES - V.29
V.28

i bran
schen

Älvgatan 58, Mora • Tel. 0250-156 10 • mora@siljansglasmasteri.nu
Skyttsvägen 2, Orsa • Tel. 0250-61 90 90 • orsa@siljansglasmasteri.nu
www.siljansglasmasteri.nu
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ALLT INOM PLÅT/SVETS

PELLETS STOPP I
pall, småsäck

AVLOPPET?

2300:-/pall

• Högtrycksspolning
• Rörinspektion
• Slamsugning

832 kg, HMAB, 6 - 8 mm

Bilplåt • Rostlagning • Smide
Custombygge av bilar

Vinäs byväg 35, Mora
076-800 15 98 • 072-845 53 85

ETABL

1966

• VVS installation
• Försäljning, butik
• Service
• Badrum
• Värme
Gruvvägen 3, Mora • 0250-157 25
info@lindkvistror.com
www.lindkvistror.com

”Solen ska njutas
i skuggan”
Försäljning,
tillverkning och uppsättning
av all solskyddsutrustning.
Även byggarbeten.
Nyttja ROT-avdraget!

HÄMTPRIS!
ÄVEN STORSÄCKAR HEMLEV
ERANS?
600KG
Ring
076-800 24 71
för pris

KRÅNGNÄSVÄGEN 78, MORA • 076-800 24 71

Vi utför det mesta
inom markarbeten
till exempel
HUSGRUNDER
DRÄNERING
PARKERING/INFART

Mark AB

NYTTJA
ROTAVDRAGET!
Din lokala spolbil
070-383 39 93
www.mkspolteknik.se

RÖRMOKARE

Nybyggnad, tillbyggnad,
badrum och kök

jlmark.se

Jacob Hed 070-601 48 61
moraror@outlook.com
www.morarör.se

BILSERVICE

ELEKTRIKER

Mora 070 - 514 21 80

• Alla bilmärken
• Fordonsvärmare el/bränsle
• Generatorer/startmotorer
• Fordonselektronik
• Släpvagnsservice
• AC-service

BYGG • SKOG

• TRÄDFÄLLNING
• RÖJNING
• GALLRING
• VEDFÖRSÄLJNING
• TAKBYTEN
• ALTANER M.M.

• MORA

Bygg ........................070-607 11 49
Skog.......................073-044 22 47

PLÅTSLAGARE
Takbyten
Taksäkerhet
Avvattning
Bandtäckning

Anders Nyberg
070-632 78 44
Torbjörn Hansson 070-878 10 74
Barkgatan 17 • info@orsaplat.se

MURNING

Grunder • Gjutning
Allt inom bygg
Kostnadsfri offert.
Badtunna uthyres.

Etabl.
1959

MORA AUTO
Mora Markis & Persienn

Örjasvägen 3, Mora • 0250-120 15 • 070-33 07 999
olle@moramarkis.se • www.moramarkis.se

ELEKTRISKA AB

Vasalidsvägen 1 • 0250-162 70
www.autoelektriska.se

076-20 90 616
info@moraelservice.com
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076-78 52 284
Jimmie.bjork@hotmail.com

SKROT
Ditt lokala takföretag.
Kontakta oss för kostnadsfri offert.

HYR CONTAINER

Utkörning och hämtning.
Även lastning kan ordnas.

•
•
•
•
•
•
•

DAMMFRI Slipning av trägolv
Badrumsrenoveringar
Köksinredningar
GVK - Våtrumsauktoriserad
Flytspackling
EPS Cementgjutning
Inläggning av alla typer av golv

F-skattsedel finns

Martin Hermansson
Parallellvägen 17, Färnäs
0243-23 10 51 • Fredrik, 070-330 64 30

072-201 15 88
siljansplat@outlook.com
www.siljansplat.se

VATTENSKADA?

Fuktmätning • Torkuppdrag
Fuktskadeutredning
Besiktning • Klimathållning

BLÄSTRING

Nyttja
NyttjaROTROTavdraget
avdragetdudu
också!
också!

Ring för kostnadsfri offert!
Ring
för kostnadsfri offert!

MORA FUKTKONTROLL
Lars Kånåhols, 070-577 19 64

AB

070-534 00offert!
82
Kostnadsfri
I samarbete
med

All slags
måleri och
tapetsering!

Utnyttja
ROTavdraget!

Alla
jobb med
garanti!

• Virke sågat efter önskemål
• Upp till 60 cm
• Handbarkad Vildmarkspanel
• Bastupanel vildmarksstuk
• Okantade brädor
• Mycket mer
Samt allt inom bygg, från
torvtak till nybyggnationer

Ring Christer: 070-534 00 82

christer@cjmaleri.se • www.cjmaleri.se
Kostnadsfri offert!

• INDUSTRIBLÄSTRING
• SLUNGBLÄSTRING
• MASKINER
• LASTBILSRAMAR
• FÄLGAR m.m.

070-525 96 73

• Allt inom takvård.
• Takmålning.
• Takbyten.
• Bygg.

Kristoffer, 072-215 25 58
Christian, 072-215 94 34

ELCYKLAR

STOR SORTERING AV ELCYKLAR!

www.vallescykel.se

Dössjonsvägen 10 MORA
Adress:Mora Blästrings lokaler)
(f.d.
Mossvägen 17
070-732
792 36 MORA26 90

Kontakt:
marcus@markentreprenadimora.se

SPECIALSÅGAT VIRKE

design &

moragh.mats@gmail.com
www.moragh.se • 070-623 77 17

VI ÄR
REDO ATT TA
OSS AN DITT
PLÅT ELLER
TEGELTAK

marcus@markentreprenadimora.se
070-732 26 90

VALLEs

Önavägen 12, MORA • 0250-109 75
Öppet vard. 09.30-12.00, 13.00-18.00
Lördagar 10.00 - 13.00

SKYLIFTAR UTHYRES
Vi utför alla
typer av arbeten inom
byggnadsplåtslageri.
• Bandtäckning
• Takavvattning
• Huvar och Beslag
• Snörasskydd m.m.

0250-167 00
info@pwplat.se
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Vi har även markskruv.
Utför också grävjobb.

070-388 88 88

POLESTARS NYA LEDSTJÄRNA

Polstjärnan ingår i stjärnbilden Lilla
björnen och visar alltid vägen mot
norr. Polestar i rullande form ingår däremot i Geely-koncernen tillsammans
med Volvo Cars och ska alltid visa vägen mot en elektrisk framtid. Polestar
2 är en körglad och praktisk elbil som
dessutom fått sitt grundpris rejält kapat. Vi har provkört den uppdaterade
ledstjärnan som tillverkas i Kina för att
få grepp om såväl attraktions- som
lyskraften.

sköta allt med mobiltelefonen. Faktum är
att bilen även startar automatiskt – bara
du sätter dig i förarsätet och trycker ner
bromspedalen. Interiören är för övrigt
harmonisk, framstolarna bekväma men
däremot är det relativt trångt för benen
i baksätet. Bagageutrymmet sväljer 405
liter och i den främre frunken ryms ytterligare 35. Låter det intressant? Tja, då
görs beställningen på nätet och vill du se
härligheten så är det bara att besöka ditt
närmsta Space, vilket är showroom på Polestar-språk.

Utvecklingen av elbilar rullar i raket- Stjärna på vintergatan
fart. Polestar 2 står inför provkörning- Vår testbil är en Polestar 2 Long Range
en i pole position, men strax bakom Dual Motor och vill man komma i närheligger suvarna Audi Q4 e-tron, BMW
iX3 och Mercedes EQA. Den svåraste
nöten att knäcka är Tesla 3 som är kusligt lik vår testkärra på flera plan. Jänkaren är ett svart hål som Polstjärnan
måste bemästra för att inte pressas
ihop till en vit dvärg på marknaden.

ten av den utlovade räckvidden på 47 mil
så gäller det att hålla högerfoten i schack.
Nu är det riktigt svårt för ”tvåan” bjuder
på en sportig körupplevelse. När gaspedalen trycks i botten så nås noll till hundra
km/h på 4,7 sekunder och det är möjligt
tack vare två elmotorer på totalt 408 hästkrafter, vilket även gör elbilen fyrhjulsdriven på kuppen. Undrar du över prislappen? 589 000 kronor exklusive 70 000 i
klimatbonus. Då ingår alltså det stora
batteriet på 78 kWh - men klarar du dig
med 231 hästkrafter, framhjulsdrift och
ett mindre batteri på 64 kWh så hamnar
vi på betydligt mer jordnära 489 000 kronor. Allt detta borgar för att Polstjärnan
har framtiden för sig i elbilarnas snabbt
expanderande universum.
Text: Willy Priske och
Jenny Nilsson / © CNP AB
Foto: CNP AB

Rymden är inte oändlig

Polestar är än så länge ingen jättestjärna
på bilhimlen och i kampen om kundernas
gunst har man satsat på attraktiva digitala lösningar. Man är först med att koppla
sin 11,2 tum stora infotainmentskärm till
Googles operativsystem Android Automotive och det senaste är en så kallad
”Digital Key”. Därmed kan du glömma
den traditionella nyckeln och i stället

TEKNISKA DATA FÖR POLESTAR 2 LONG RANGE DUAL MOTOR
Elmotor:
Batteri:
Kraftöverföring:
Fjädring:
Styrning:
Bromsar:
Mått/vikt: (cm/kg)
Prestanda:
Förbrukning/miljö:
Pris:

Max effekt 408 hk. Max vridmoment 660 Nm.
Litiumjon på 78 kWh. Max laddeffekt 150 kW.
Elmotor fram- och bak, fyrhjulsdrift. Enväxlad låda.
Fram: fjäderben med undre triangellänk. Bak: multilänkaxel.
Elservo. Vändcirkel 11,5 meter.
Skivor fram och bak. ABS. Antispinn/sladd.
Axelavstånd 274, längd 461, bredd 185, höjd 148.
Tjänstevikt 2 123. Dragvikt 1 500 kg.
Toppfart 210 km/h. Acceleration 0-100 km/h 4,7 sek.
1,92 kW/mil vid blandad körning. Räckvidd 470 km (WLTP).
589 000 kronor (exkl. 70 000 kr i klimatbonus).

+ PLUS
Generös standardutrustning
Bekväm komfort
Köregenskaper
Prestanda
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- MINUS
Snålt med två års nybilsgaranti
Tveksam angiven räckvidd

Bilder från förr
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Melodikrysset v.27 - 10 juli
1

2

3

4

5
ANSVARIG UTGIVARE:
Hans Nyström
hasse@masen.se

6

POSTADRESS:
Fridhemsplan 2, 792 30 Mora

7

REDAKTION:
Fridhemsplan 2, Mora
TELEFON:
0250-713 85

8

E-POST:
info@masen.se

9
10

HEMSIDA:
www.masen.se

11

ÖPPETTIDER:
Måndagar 12.00 - 16.00
Tis - Tors 8.00 - 16.00
Lunchstängt 12.00 - 13.00
Fredagar 8.00 - 12.00

12

13

ANNONSBOKNING:
Sune Eriksson
Tel. 073-10 10 199
sune@masen.se

14

ANNONSSTOPP:
Tisdagar kl. 16.00
(en vecka före införande).

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm
Namn:.....................................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................

RADANNONSER:
Lämnas in på redaktionen eller
skickas per post tillsammans
med 100:- (max 25 ord)
till: Masen, Fridhemsplan 2,
792 30 Mora
UPPLAGA:
20.000 ex

SUDOKU

Easy Sudoku Puzzles 7 Hard Sudoku Puzzles 7

9

www.printablesudoku99.com

www.printablesudoku99.com

lätt

svårt

2
8 3 5
4
7 3
1 5
7
6 9 4
8
9
6 9
7
3
6
4

8 6 Sudoku
4
Puzzle
1 2
1 8 5
6
9
3
8
1
7
2 1
5
9
3

8

1 6
4

1

5
3 6

3 9 2
4

TRYCKERI:
Bokstaven AB
DISTRIBUTÖR:
Postnord

4

2
3 2 9
7 8 4 9 1
2
3
7 5

UTDELNINGSDAG:
Tisdagar

VID UTEBLIVEN MASEN:
kontakta redaktionen
0250-713 85
Masen frånsäger sig allt ansvar
för ev. skador / kostnader som
tillfogas annonsör om dennes
annons inte finns införd begärd
vecka eller kommer ut på angiven utgivningsdag. Detta p.g.a.
tekniska eller andra fel Masen
ej kan råda över. Ev. ersättning
kan ske med högst det bokade/
fakturerade värdet. Bilder som
bifogas i inskickat annonsmaterial ansvarar beställande kund
helt och hållet för enligt gällande
regler för bildrättigheter.
Gilla oss på
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Vår älskade

Elsa Elvira
Eriksson
* 30 juli 1928
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Rättvik 11 juni 2021
Barn
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
Mor lilla Mor
vem var väl som Du?
Ingen i hela världen
Begravningen äger rum
lördag 24/7 i kretsen
av de närmaste.
Det ﬁnns även möjlighet
att delta digitalt via
fonus.minnessidor.se/Elsa
Eriksson
Tänk gärna på
Livskällan Bg 5839-7985
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SÄLJES

KÖPES

Markis, bredd 2,9 m.
Röd/vit/grå. Som ny.
Nypris 10.500:- Nu 4.000:070-306 46 72
———————————
Mercury 7,5 hk -76
med tank. Impeller bytt för
2 år sedan.1500:070-516 56 24
———————————
Två veteranbilar.
Volvo 343 årsmodell 1976.
Dodge Dart årsmodell 1966.
070-54 18 781
———————————
Stickade barntröjor.
3 mån…150:- ½ år……200:1 år……275:- 2 år……300:3 år……325:- 4 år……350:5 år……375:- 6 år……400:070-585 44 85
———————————
MC Suzuki Intruder -03.
1400 cc, en ägare, nybesiktigad, 2500 mil. MC-kläder dam
och herr finns också.
072-22 38 134
———————————
Bergabo vedtransportör.
Billigt. Finns i Särna.
073-060 76 26
———————————
Dalakonst säljes privat,
många olika dalakonstnärer
070-649 58 80
———————————
Ozoneair Plus 60. Inköpt feb
-01, 6000:- Säljes för 5000:5-års garanti. Älvdalen,
073-848 05 77
———————————
Nötkött från naturbetesdjur på
Digerberget i Orsa. Djurens
ålder är tre till fyra år och kan
ses på bete. Innehåller delar
som entrecôte, ryggbiff, oxfilé,
fransyska, rumpstek, rostbiff
och stekar. Bitarna är uppmärkta. Innehåller köttfärs till
c:a 50%.Pris benfritt 125:-/kg.
Pris med ben 115:-/kg.
Beräknad leverans sept-okt
076-147 04 29
————————————

LP-skivor. Rock, pop, progg,
hårdrock, jazz m.m. Köper
även CD-skivor i större partier.
076-314 04 48
———————————
Begagnad 50 spis, kyl o
frysskåp och en liten diskbänk
till sommarstugan i Orsa.
073-997 28 38
———————————

Loppis vid Karlsviks Herrgård
Rättvik. Vid infartsrondellen
från Leksand.
Öppet fre-sön 11-16. Här finns
antikt, allmoge, glas, porslin
och allehanda samlarföremål
076-848 18 13
———————————
Loppis i ladan, Öja ickholmsvägen 6 Vikarbyn 4 juli - 31 juli
Öppet tider . kl.13.00- 18.00
Välkomnar er för 4:e året
med mycket nytt.
———————————

ÖNSKAS HYRA
Boende, såsom lägenhet
eller hus, till skötsam familj
på två vuxna och fyra barn.
Omgående och tillsvidare.
Kontakta: 079-023 73 18
———————————

Hipp hipp hurra
för vår Marianne Bolinder
vid Evertsbergs sjöarna som
fyller 70 år den 6 juli. Många
grattiskramar från familj och
släkt i Enköping och Ekerö.
———————————

UTHYRES
Skylift uthyres till privatpersoner som vill måla om
sitt hus. Dino 125T 12,5
m. Självdrift.LGF-skyltad.
Ej till mur/puts, tjärarbeten.
Fredag kv. - söndag kv. 1600:Söndag kv. - fredag kv. 4000:Söndag kv - söndag kv. 5000:070-353 74 99
———————————

ÖVRIGT
Bilar. Defekta och avställda.
Upp till 300:- för din skrotbil.
Hämtas.
073-068 01 09
———————————
Bäddsoffa, gratis. I fint skick
med två bäddar. Finns för
avhämtning i Stumsnäs.
070-465 00 68
———————————
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Vi annonsera
r
i Masen för a
tt
Masen är den
största annon
stidningen i
Ovansiljan...

Scanmast söker ﬂer kollegor!
Scanmast söker ﬂer kollegor!
Vi söker just nu efter:
Vi
söker just nu efter:
• Lagerarbetare

• •Lagerarbetare
Konstruktör
•
Konstruktör
• Arbetsledande
• Arbetsledande
fälttekniker
fälttekniker

Läs mer och ansök
påmer
vår hemsida:
Läs
och ansök
www.scanmast.com
på vår hemsida:
www.scanmast.com

ALLT INOM PLÅT OCH SVETS
VI UTFÖR ROT-ARBETEN.
• Plåtdetaljer.
• Stuprör, hängrännor,
snöräcken, skorstensbeslag.
• Plåttak.
• Specialtillverkning.
• Montering.
• Problemlösningar, mekanik.
• Maskinreparationer.

Tel 0250-105 30 • www.johnohren.se

RIKSFÖRBUNDET FMN

ÅRSSTÄMMA

Oxbergs
Gemensamhetsskogs
Samfällighetsförening
FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
MOT NARKOTIKA

Rådgivning, stöd
och vägledning i dina
frågor och oro.

08 - 642 06 50

Inte vilken service
som helst
Fri kartuppdatering och
Fri Assistans ingår alltid
i Kia Originalservice.

Din Kia förtjänar bästa möjliga service. Alla våra tekniker är specifikt utbildade på Kia-bilar och
dess utrustning. Vi använder endast Kia Originaldelar, utför nödvändiga programvaruuppdateringar
och gör över 20 olika kontroller vid varje service. I Kia Originalservice ingår Fri Assistans till nästa
servicetillfälle och en fri kartuppdatering. Hör av dig när det är dags för service!

Erbjudandet gäller till din bil fyllt 7 år eller rullat 15 000 mil.
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Håller ordinarie stämma
torsdagen 22 juli 2021
kl.18.00 på
idrottsplatsen, Oxberg.

Medtag gärna egen stol.
Röstregistrering från kl. 17.45
Ärenden enligt stadgarna.
Möteshandlingar finns hos ordf.
Leif Bergman, 070-548 95 88
-STYRELSEN

Feriepraktiken startade
Jonathans lärarbana
Trots att han bara är 21 år
börjar Jonathan Wallin i höst
sitt tredje år som vikarierande
högstadielärare på Noretskolan.
Och allt började för sex år
sedan, då han praktiserade
i två sommarveckor som
förskollärare på Klockarhagen.
– Feriepraktiken var jättebra.
Vi fick lära oss sätta värde på
pengar och känna på hur det
fungerar på en arbetsplats. Och
själv kände jag redan då att
jag trivdes med lärarjobbet.
Jonathan Wallin är född och
uppväxt i Öna. Efter att ha gått
ut ekonomi-programmet på
Mora gymnasium valde han
att vänta med att vidareutbilda
sig och anmälde sig därför till
kommunens vikariepool. Han
åkte runt och vikarierade på
mellan- och högstadieskolorna
i Mora när Josephine
Seveborg, biträdande rektor på
Noretskolan 7-9, hörde av sig.

Praktikfakta
• Mora kommun erbjuder
feriepraktik för alla
ungdomar som är
folkbokförda i Mora och
som slutar årskurs 9 i
grundskolan eller första
året på gymnasiet.
• Feriepraktiken omfattar två
veckor om sammanlagt 60
timmar med en timlön
på 80 kronor plus
semesterersättning.
• I år sökte 283 ungdomar,
som samtliga erbjöds
feriepraktik. 240 tackade ja.

Jonathan Wallin fick upp ögonen
för läraryrket genom feriepraktiken på en förskola.
Foto: Karin Gjerstad.
– Vi behövde en lärare i NO
och matte på högstadiet och hade
fått ett bra intryck av Jonathan
när han vikarierade här. Det är
inte lätt att hoppa in som vikarie
med några timmars varsel, men
eleverna lyssnade på Jonathan
som bemötte dem fint och
respektfullt. Och det är viktiga
kvaliteter hos en lärare, säger hon.
Han blev därför erbjuden
en ettårig lärartjänst, som har
förnyats två gånger sedan dess.
Eftersom han inte är behörig har
han ingen tillsvidareanställning.
– Det var mycket att ta in
i början men jag fick ett stort
stöd av mina kollegor. NO och
matte är dessutom ämnen jag
känner mig trygg med så jag
kom snabbt in i jobbet. Jag får
lägga upp min undervisning
själv och det är väldigt roligt att
ha högstadieelever, det händer
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mycket med dem under de åren.
Han trivs också på
Noretskolan som arbetsplats.
– Lärarna stöttar varandra, det
är högt i tak och om vi vill skapa
ämnesöverskridande aktiviteter får
vi oftast grönt ljus från cheferna.
Trots detta planerar Jonathan att
nästa år gå vidare efter tre år på
Noretskolan för att börja studera
– antingen företagsekonomi
eller lärarhögskolan, och i
så fall NO och matte.
– Nästa läsår räknar vi med
att tillsätta en behörig lärare
på Jonathans plats – NO är en
av de få tjänster där vi inte har
detta redan idag. Men när vi
hittar en bra lärare vill vi förstås
behålla honom så jag försöker
uppmuntra Jonathan att utbilda
sig till lärare. Bland annat
samarbetar Mora kommun med
Högskolan Dalarna, som har en
arbetsintegrerad lärarutbildning
där du kombinerar studier och
praktik, säger Josephine Seveborg.
Text: Krister Insulander
för Mora kommun
kommunikation@mora.se
#morasweden

KRYSSA MED

MASEN

VINNARE KORSORDET V 25
10 trisslotter Mora Däck o Fälg: Mait Andersson, Våmhus
5 trisslotter Mora Däck o Fälg: Erika Berg, Orsa
1 trisslott Mora Däck o Fälg: Lars Alvin, Mora

PRISER: 1:a pris: 10 Trisslotter. 2:a pris: 5 Trisslotter. 3:e pris: 1 Trisslott.

SKICKA RÄTTA LÖSNINGEN TILL:
MASEN
Fridhemsplan 2,
792 30 Mora
Märk kuvertet ”Masen korsord v 27”

Senast tisdagen 13/7 2021 behöver vi ha ditt svar.
Vinnarna och den rätta lösningen presenteras i vecka 29.
Vinster kommer att skickas ut i slutet av augusti.

SVARSTALONG:
Namn: ..................................................................................
Adress: .................................................................................
Postadress: ...........................................................................

Rätt lösning för v 25

Största annonstidningen
i Ovansiljan

0250-713 85 • annons@masen.se
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Trycket
i Dalarna
AB byter
ägare

Köparen som vi tror Bokstavligen
kommer att göra framtiden för Trycket
ljus som en sommardag. Lycka till!
Vi rekommenderar er å det varmaste.
Nu säger vi som Skrot: ”Tack & Hej,
leverpastej!” (och ber om ursäkt för de dåliga
skämten :)
Familjen Hofvander
Trycket

FLASHBACK
40 år är en lång tid när man ser tillbaka.
I vår bransch har det hänt en hel del.
Fotosättare, gnuggbokstäver, filmslagning...
Nu finns väl inte ens de orden kvar? Men
det var vad man använde när vi började
med Trycket 1978. Sen kom Apple IIe,
vår första dator och Typestyler, vårt första
program för original. Fiskformade texter!
Digitaliseringsbord, en prick i taget.
Vilken Revolution! Efter det har det gått
allt fortare i den digitala världen. Mac!
Screentryck, som varit vår grundverksamhet, görs däremot på exakt samma sätt
idag som när vi startade. För hand och
med hjälp av speciella maskiner.
Det känns Tryckt i en föränderlig värld!

TRYCKET – EN DEL
AV BOKSTAVEN –
SATSAR PÅ LOKAL
NÄRVARO OCH
SERVICE

När vi nu lämnar vidare till nya ägare vill
vi passa på att tacka några stycken:
Personalen, helt fantastiska, som har
varit med oss i vått och torrt. Tack för
tålamodet. Tack för hjälpen!
Kunderna, flera ända sedan starten (en
del rena inventarierna :) Fortsätt Handla
Lokalt.
Vännerna som funnits kvar hela tiden
trots att vi alltid bara jobbat. Ni vek även
en hel del tröjor!
Samarbetspartners genom åren med
New Wave i spetsen sedan 1982.
Säljarna, de vi såg fram emot att få besök
av. En sålde t.o.m. sin båt till oss. Flyter än
kan meddelas.
Kollegorna, av en del även kallade
konkurrenter, men som Lasse sa: ”Änt vi
ilag!”
Lars-Erik som höll oss organiserade under den sista minst sagt turbulenta tiden.

AB med hemvist i Mora. Koncernen kommer därmed att ha nära 30 anställda.
Trycket är ett företag som erbjuder skyltar,
banderoller, bildekor, textiltryck och
presentreklam. Företaget startades i Mora
1978 av Per och Helene Hofvander och
har varit en stabil och trogen leverantör till sina kunder under alla år. Enligt
Håkan Johansson, VD på Bokstaven, är
samordningsmöjligheter och att kunna
bredda sitt erbjudande till marknaden en
av nycklarna för att klara framtiden:
– Den lokala närvaron är viktig vilket är
en av anledningarna till att vi vill växa till
ytterligare orter. Nu kommer Trycket att få
möjlighet att erbjuda hela vårt produktsortiment och vi kan erbjuda våra kunder
allt det som Trycket är så duktiga på,
förhoppningsvis till gagn för företagen på
våra respektive orter.
– Tillsammans med näringsliv och
organisationer i hela Dalarna hoppas jag
att vi kan utveckla och säkra framtiden
för våra företag och dess anställda, säger
Håkan Johansson om affären som blev
klar nu i juni 2021.

TRYCKET BLIR
EN DEL AV
BOKSTAVEN
Tryckerikoncernen Bokstaven i Rättvik
AB expanderar och förvärvar Trycket i
Dalarna AB. För Trycket betyder detta
att verksamheten framöver kan erbjuda
ett bredare utbud av tjänster inom tryck,
skylt, kartong och digitaltryck.
Bokstaven i Rättvik AB med verksamhet i
Rättvik, Leksand, Mora, Svärdsjö, Falun
och Filipstad förvärvar Trycket i Dalarna

Trycket kommer att bli kvar i samma
lokaler i Mora som tidigare, och drivas
vidare i samma namn.
– Vi har ambitionen att utveckla servicen
och successivt erbjuda en större palett
av valmöjligheter när det gäller trycksaker, skyltar och reklam, säger Håkan
Johansson.
Kunderna i Mora kommer att mötas av
personal de redan känner, som förutom
skyltar, banderoller, bildekor, printade
och screentryckta dekaler, klädtryck och
presentreklam, nu även kommer att kunna
erbjuda trycksaker, kopieringstjänster,
tidningar, kartonger m.m.

