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Nu hittar du Cartecs grymma bilvårdsprodukter  
och tillbehör i butiken i Mora. De är framtagna  
både för yrkesverksamma proffs och kvalitets- 
medvetna entusiaster. Missa inte.

FÖR DIG SOM ÄLSKAR BILVÅRD.

BDS MORA BILDELAR
Örjasvägen 10. Mån-fre 8-17.
Tel 0250-66 65 00.  
bds.se/bds/bdsmorabutik

Energiförbrukning blandad körning EV6 GT Line: 17,2 kWh/100 km enligt körcykeln WLTP.

Med en laddbar bil från Kia upplever du teknik i framkant. Vehicle-2-device-funktionen i nya Kia EV6 gör det möjligt  
att driva och ladda elektriska apparater i ditt hem, fritidsutrustning vid utomhusäventyr eller till och med en annan elbil. 
För oss är det den laddbara friheten.

Upptäck den  
laddbara friheten.
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www.svenskakyrkan.se/mora • Andreasgårdens expedition: 0250 - 55 29 00 • Kyrkogårdsexpeditionen: 0250 - 55 29 50

VENJAN och SIKNÄS

Onsdag 3 augusti
19.00 MUSIK I SOMMAR-
KVÄLL, Siknäs kyrka. Heikki 
och Marita Savela sjunger 
och spelar gitarr och flöjt. 
De bjuder på somrig sång 
och musik.

 

Söndag 7 augusti
16.00 FÄBODGUDS-
TJÄNST, Matsäl fäbod. 
Veniat Lennart Sacrédeus. 
Ta med egen stol och fika.

VÅMHUS

Våmhus kyrka utställning 
6sinnet med Matilda Haritz 
Svenson. 
Öppet vardagar 8.00-
15.00

 
Tisdag 2 augusti
19.00 MUSIK I SOMMAR-
KVÄLL, Våmhus kyrka. 
Linnéa Eklund och Gustav 
Håmås med vänner framför 
egna låtar. Allt från country 
till svensk pop och ”power-
ballader”.
Samuel Widén piano, 
Kjell Runsten fiol, Carl 
Jönson bas.

VET DU ATT DU KAN FÅ HJÄLP

 MED SKÖTSELN AV DIN GRAV?
Mora församling erbjuder 

Gräsklippning och trimning för 220 kr/säsong

Beställ på 0250 – 55 29 50 eller
mora.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

ANNONS ATT PUBLICERAS tisdag 2 augusti. Sista dag för inskick 26 juli 

MORA 

Måndag - fredag Sista veckan ! 
11.00 -16 .00  Sommarkyrka i Mora kyrka 

Söndag 7 augusti 
11.00 GUDSTJÄNST, Mora kyrka. Veniat Lennart Sacrédeus. 
15.00 FÄBODGUDSTJÄNST, Norra Garberg. Präst Ulf Jonsson. 
 

 
Söndag 14 augusti 
11.00 GUDSTJÄNST, Mora kyrka. Präst Ulf Jonsson 
15.00 FRILUFTSGUDSTJÄNST, Ulvsjö . Präst Ulf Jonsson. 
Ta med egen stol och fika. 
 
 
 
 
 
 
 
SOLLERÖN 
 
Sollerö kyrka Utställning 6sinnet med Maria Koolen Hellmin.  
 
 
 
 
 

SOLLERÖN

Sollerö kyrka 
Utställning 6sinnet med 
Maria Koolen Hellmin. 

Måndag - fredag 
Sista veckan !
11.00 -16 .00  Sommar-
kyrka i Mora kyrka

Söndag 7 augusti
11.00 GUDSTJÄNST, Mora 
kyrka. Veniat Lennart 
Sacrédeus.
15.00 FÄBODGUDS-
TJÄNST, Norra Garberg. 
Präst Ulf Jonsson.

Söndag 14 augusti
11.00 GUDSTJÄNST, Mora 
kyrka. Präst Ulf Jonsson
15.00 FRILUFTSGUDS-
TJÄNST, Ulvsjö . Präst 
Ulf Jonsson.
Ta med egen stol och fika.

                                                      VET DU ATT DU KAN FÅ HJÄLP 

 MED SKÖTSELN AV DIN GRAV? 

Mora församling erbjuder  

Gräsklippning och trimning för 220 kr/säsong 

 
Beställ på 0250 – 55 29 50 eller 

mora.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se 

 

 

 

sjätte sinnet
6 konstnärer 6 kyrkor
5 juni – 4 september 

6

MORA

Maria Koolen Hellmin är 
skulptör, van att arbeta med 
olika material och i stora 
format. I Sollerö kyrkas sti-
liga, stillsamma tak, för hon 
till skikt av bilder som i lager 
på lager, där olika projek-
tioner går omlott uppstår – 
genom nya konstellationer 
– hela tiden nya motiv.
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-DITT LOKALA ALTERNATIV
0250-161 11, 070-577 27 17

CARLSSONS URMAKERI
MORA

Reparerar alla 
typer av klockor.
Byter alla batterier.

Anonyma Alkoholister, Mora
Möten: Tisdagar 19.00, lördagar 17.00
Öppet möte sista tisdagen i månaden. 

Centrumkyrkan, Mora 
VÄLKOMMEN!

ML SERVICEML SERVICE
WWW.MLSERVICE.INFO

070-261 10 50

STUBB-
FRÄSNING 

& VASS-
KLIPPNING

STUBB-
FRÄSNING 

& VASS-
KLIPPNING

Trivselkväll på Sollerö 
hembygdsgård 

Ti 9/8 kl. 19.00
Trevliga fyran
Arr: Sollerö hembygdsförening

Info: solleron.se

Tel. 076-212 15 88 • www.sollerojordgubbar.se 

NU ÄVEN 

1,6 KG HALLON-

LÅDOR

LOKALODLAT

NU 
ÄVE

N 

1,6
 KG

 BL
ÅBÄ

RS-

LÅD
OR

BUTIKEN ÖPPEN VARJE DAG KL. 10-18 BUTIKEN ÖPPEN VARJE DAG KL. 10-18 
ÄVEN FÖRSÄLJNING OCH AVHÄMTNING VID:

Älvdalen vid bion ...................kl. 17.00-18.00 tors 4/8 och månd 8/8
Handlarn Våmhus .................kl. 16.00-16.30 fred 5/8 och månd 8/8
Orsa vid Cirkle K ....................kl. 17.00-17.30 fred 5/8 och månd 8/8
Mora vid Rosa Huset .......................kl.18.30 månd, onsd, torsd, fred.

Sms:a gärna för beställning

KALLELSE
Bergkarlås-Risa-

Vattnäs VVO 
kallar deltagare i höstens 

älgjakt till möte i  
Vattnäs bystuga 

söndagen den 21/8 2022   
kl 15.00.

/Styrelsen

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN 
MOT NARKOTIKA

Rådgivning, stöd 
och vägledning i dina 

frågor och oro.

08 - 642 06 50

RIKSFÖRBUNDET FMN
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Sommarö� et
UTGIVNING UNDER 
HELA SOMMAREN!

REDAKTIONEN ÄR ÖPPEN 
MÅNDAG  TORSDAG  

08.00  12.00 OCH 13.00  15.30
Du kan även skicka in din annons 

på annons@masen.se

ANNONSSTOPP ÄR TISDAGAR 

VECKAN INNAN UTGIVNING!
VECKAN INNAN UTGIVNING!

Sommarö� etSommarö� etSommarö� et

ANNONSSTOPP ÄR TISDAGAR 
ANNONSSTOPP ÄR TISDAGAR 
ANNONSSTOPP ÄR TISDAGAR 
ANNONSSTOPP ÄR TISDAGAR 
ANNONSSTOPP ÄR TISDAGAR 
ANNONSSTOPP ÄR TISDAGAR 
ANNONSSTOPP ÄR TISDAGAR 
ANNONSSTOPP ÄR TISDAGAR 
ANNONSSTOPP ÄR TISDAGAR 

Köp radioreklam direkt på webben, hela sommaren
radiosiljan.com/webbutik

Bli helårskund
Teckna årspaket inklusive produktion från endast 1500 kr/mån.
Priser exkl. moms. Ingen reklamskatt på radioreklam.

Sommar i Radio Siljan
Den 7:e juni startar Radio Siljan sommartablån för 
året med massor av somrigt innehåll. 

Vi bjuder vi på Evenemangstips, Sommarföljetång, 
På scen i sommar, Sommarboktips, Kalles Mat, 
Siljanstopps-vinnare, SäbbAnders fiolmusik,
Energitipset, Lennart Wärmells bästa, 
Önskemusiken

Trevlig sommar önskar redaktionen

Radio Siljan med musiken från Här, Då och Nu.

94,1&89,1MHz

0251-312 83
simhall.ishall@alvdalen.se
Alvdalen.se/simhall

Älvdalens Is- och Simhall
Från och med vecka 33 återgår vi till våra 
ordinarie öppettider. 

ÖPPETTIDER
 
Måndag stängt
Tisdag 12.00-20.30 - kvällsim 19.00-20.30
Onsdag 12.00-19.00
Torsdag 12.00-19.00
Fredag 06.00-16.00 - morgonsim 06.00-09.30
Lördag 10.00-16.00
Söndag 10.00-16.00 

Välkomna till oss!

Vänsterpartiet Mora
moravanstern.se

 AUGUSTI MED VÄNSTERPARTIET MORA:
6-7 augusti - Valhelg. Vi startar upp valrörelsen tillsammans.
17 augusti - Ali Esbati gästar oss och pratar om ”Vänsterpolitik för  
         utveckling, omställning och jämlikhet.”
19 augusti - Start för vår valstuga.
21 augusti - Kommunpolitikmöte
27 augusti - Internfeministisk festival.
Datum annonseras senare - Valmöte på Sollerön

Alla är välkomna, oavsett medlem eller inte. Alla möten är kostnads-
fria. För mer information om tider och platser - besök moravanstern.se 
eller vår facebook-sida.

I samarbete 
med ABF.

SKOGSDAG!
Mora jordägares samfällighetsförening bjuder in 
delägare till skogsdag!
Tisdag 30 augusti Mora parken kl. 09.00.
Dagen inleds med förmiddagsfika och föreläsningar.
Efter gemensam lunch blir det avfärd med buss till 
skogs. Åter Mora Parken ca. kl. 16.30.

Detaljerat program se www.morajord.se
Max 50 deltagare, först till kvarn gäller.
Anmälan till kjell.mora@telia.com tele. 070-2114024.
Sista anmälan 25 augusti! 
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MORA KOMMUNS SKOLOR 
GRUNDSKOLAN 
Läsåret 2022/2023 omfattar: 
Höstterminen 2022-08-15–2022-12-21, vårterminen 2023-01-11–2023-06-09 

 
Upprop måndagen den 15 augusti 2022 
Läsning uppropsdagen enligt schema. 
Skollunch serveras. 

 
För elever som ej fått personlig kallelse gäller följande uppropstider: 

 

Noretskolan Åk F-3 kl 09.00 På fritidsgården 
Noretskolan Åk 4-6 kl 09.00 Vid flaggstången 
Grundsärskolan Åk 1-9 kl 09.00 Inne på särskolan. Dagen slutar kl. 12.00. 
 Noretskolan Åk 7 kl 08.45 Vid flaggstången. Dagen slutar kl. 12.00. 
Noretskolan Åk 8-9 kl 08.30 Vid Hemusgården. Dagen slutar kl. 12.00. 

Morkarlby skola Åk F-6 kl 09.00 På skolgården utanför respektive klassrum. 

Morkarlbyhöjden Åk 7 kl 08.45 Stora entrén 

Morkarlbyhöjden Åk 8-9 kl 09.30 Klassrum 
Bjäkenbackens skola Åk F-6 kl 08.10 Samling klassvis på skolgården. F-klass slutar  

kl. 12.10. Övriga klasser slutar kl. 13.10. 
Färnäs skola Åk F-6 kl 08.15 Samling klassvis vid flaggstången, nedre           

skolgården. 
Nusnäs skola Åk F-3 kl 08.00 Samling på skolgården 

Sollerö skola Åk F-6 kl 08.15 Klassvis samling på skolgården 

Utmelandsskolan Åk F-6 kl 08.10 Klassrum, läser enligt ordinarie schema 

Venjans skola Åk F-6 kl 09.00 Skolgården 

Vika skola Åk F-3 kl 08.00 Lektionerna slutar kl. 12.50. 

Våmhus skola Åk F-6 kl 08.05 Lektionerna slutar kl. 12.40. 

 
F = förskoleklass 
 
Skolskjutsar enligt ordinarie tidtabell 
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ELEKTRIKER

076-20 90 616
info@moraelservice.com

 • VVS installation
 • Försäljning, butik
 • Service
 • Badrum
 • Värme

Gruvvägen 3, Mora • 0250-157 25
info@lindkvistror.com
www.lindkvistror.com

ETABL
1966

Kostnadsfri offert!

I samarbete 
med

Utnyttja 
ROT-

avdraget!
Alla 

jobb med 
garanti!

Ring Christer: 070-534 00 82
christer@cjmaleri.se • www.cjmaleri.se

All slags 
måleri och

tapetsering!

AB
design &

070-534 00 82

Kostnadsfri offert!

Vi kör ut container för skrot, även hämtning 
med kranbil • Uthyrning av sopcontainer

Järnskrot, koppar/mässing, 
blybatterier, kabelskrot

Parallellvägen 17, Färnäs
Växel: 0243 - 23 10 51

VI KÖPER DITT VI KÖPER DITT 
SKROTSKROT

BYGG  070-607 11 49
SKOG  073-044 22 47

• MORA

• TAKBYTE 
• ALTAN
• UTBYGGNAD
 • KÖK
• NYBYGGNATION
• PROBLEMTRÄD 
• VEDFÖRSÄLJNING

BYGG • SKOG

STOPP I
AVLOPPET?
• Högtrycksspolning
• Rörinspektion
• Slamsugning

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

NYTTJA 
ROT-

AVDRAGET!

RÖRMOKARE
Nybyggnad, tillbyggnad, 

badrum och kök

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

www.morarör.se

RÖRMOKARE
Nybyggnad, tillbyggnad 

och ombyggnad av
badrum och kök. 
Kylbehörighet.

Örjasvägen 3 MORA
0250-500 999

ÖPPET: Mån-fre 7-16
info@morastad.se

PROFESSIONELLA 
TRÄDGÅRDSTJÄNSTER
Helt enligt dina önskemål

Dössjonsvägen 10 MORA
(f.d. Mora Blästrings lokaler)
070-732 26 90, 070-302 06 30
marcus@markentreprenadimora.se

Adress:

Mossvägen 17
792 36  MORA
Kontakt:

marcus@markentreprenadimora.se
070-732 26 90

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

Även för privatpersoner

Mora Markis & Persienn
Örjasvägen 3, Mora • 0250-120 15 • 070-33 07 999

olle@moramarkis.se • www.moramarkis.se

Försäljning, 
tillverkning och uppsättning 
av all solskyddsutrustning. 
Även byggarbeten.
Nyttja ROT-avdraget!

”Solen ska njutas ”Solen ska njutas 
i skuggan”i skuggan”

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

Takbyten 

Taksäkerhet

Avvattning 

Bandtäckning

PLÅTSLAGAREPLÅTSLAGARE

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

Etabl.
1959

MORA AUTO 
ELEKTRISKA AB

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

www.vallescykel.se

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

Lördagar 10.00 - 13.00

ELCYKLAR

STOR SORTERING AV ELCYKLAR!

Ring för kostnadsfri offert!

Nyttja ROT- 
avdraget du 

också!

Ring för kostnadsfri offert!

Nyttja ROT- 
avdraget du 

också!

Ring för kostnadsfri offert!

Nyttja ROT- 
avdraget du 

också!

Ring för kostnadsfri offert!

Nyttja ROT- 
avdraget du 

också!

Ring för kostnadsfri offert!

Nyttja ROT- 
avdraget du 

också!

Ring för kostnadsfri offert!

Nyttja ROT- 
avdraget du 

också!

Ring för kostnadsfri offert!

Nyttja ROT- 
avdraget du 

också!

Ring för kostnadsfri offert!

Nyttja ROT- 
avdraget du 

också!

Ring för kostnadsfri offert!

Nyttja ROT- 
avdraget du 

också!

Ring för kostnadsfri offert!

Nyttja ROT- 
avdraget du 

också!

Ring för kostnadsfri offert!

Nyttja ROT- 
avdraget du 

också!

Ring för kostnadsfri offert!

Nyttja ROT- 
avdraget du 

också!
Ring för kostnadsfri offert!

Nyttja ROT- 
avdraget du 

också!

Ring för kostnadsfri offert!

Nyttja ROT- 
avdraget du 

också!

Ring för kostnadsfri offert!

Nyttja ROT- 
avdraget du 

också!

0250-167 00 • info@pwplat.se

 • Bandtäckning
 • Takavvattning
 • Huvar och Beslag
 • Snörasskydd m.m.

Byggnadsplåtslageri

ALLT INOM 
RÖRMOKERI

0250-105 60
Örjasvägen 7, MORA
info@rormokarnibyn.se

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

ALLT INOM PLÅT/SVETS

Bilplåt • Rostlagning • Smide
Custombygge av bilar

GLASMÄSTARE
Bilrutor • Byggnadsglas

Inglasning

GLASMÄSTARE
Bilrutor • Byggnadsglas

Inglasning

GLASMÄSTARE
Bilrutor • Byggnadsglas

Inglasning

GLASMÄSTARE
Bilrutor • Byggnadsglas
GLASMÄSTARE
Bilrutor • Byggnadsglas
GLASMÄSTARE
Bilrutor • Byggnadsglas

Inglasning

ÖNAVÄGEN 12 MORA

GLASMÄSTARE
Bilrutor • Byggnadsglas

Inglasning

GLASMÄSTARE
Bilrutor • Byggnadsglas

Inglasning

GLASMÄSTARE
Bilrutor • Byggnadsglas
GLASMÄSTARE
Bilrutor • Byggnadsglas

Inglasning

VI ÄR 
REDO ATT TA 
OSS AN DITT 
PLÅT  ELLER 
TEGELTAK 

• Allt inom takvård.
• Takmålning.
• Takbyten och bygg.
• Taksäkerhet.

Kristoff er, 072-215 25 58 
Christian, 072-215 94 34 

LUGN... VI HJÄLPER 
DIG LÄGGA TRÅD FÖR 

ROBOTGRÄSKLIPPARE...

Skyliftar uthyres

pall, småsäck
832 kg, HMAB, 6 - 8 mm

2600:-/pall
HÄMTPRIS!

KRÅNGNÄSVÄGEN 78, MORA • 076-800 24 71

HEMLEVERANS?
Ring 

076-800 24 71
för pris

PELLETSPELLETS

ÄVEN STORSÄCKAR 
600KG

KRÅNGNÄSVÄGEN 78, MORA • 076-800 24 71

ALLT DU BEHÖVER 
TILL DIN BIL
Butik
Autoexperten i Mora AB
Tallvägen 8, Mora
Tel. 0250-67 00 00
kundservice.mora@autoexperten.se

www.autoexperten.se 0250-910 23 • Vardagar 07.00-16.15

TRÄvligt

Kvalitetsvirke till byggnation

Reglar - Paneler
Allmogelister

Tryckimpregnerat
Även specialtillverkning 

i eget hyvleri.
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Bokstaven i Rättvik AB  Box 133, 795 22 Rättvik . Besöksadress: Reparatörvägen 3 . Tel. 0248-136 00 . www.bokstaven.se

Vill ni veta mer om hur vi arbetar med detta, kontakta Peter Berg på 070–295 55 78 
eller skicka mail till: peter.berg@bokstaven.se så lovar vi att berätta mer!

Säljträning - fokus på effektiv 
försäljning
Det finns utmaningar i att få säljorganisationen att möta föränd-
ringar och nå nya mål. Vi arbetar med bolag som förstår att de 
måste agera, vill utvecklas och öka intäkter genom strukturellt af-
färsmannaskap. Vår metod är byggd för att leverera resultat.

I ett startskede analyserar vi vad just er organisation behöver för 
att nå uppsatta mål och skräddarsyr en handlings- och utbild-
ningsplan. Genom kontinuerlig uppföljning styr vi sedan alla pro-
cesser mot mål som kan mätas. 

Vi skapar strukturer som ger förutsättningar för att planera, styra, 
lära och träna säljorganisationer.  
Vi har kartlagt hur de bästa säljorganisationerna arbetar. Från in-
tervjuer med VD och de bästa säljarna inom en mängd områden 
har vi tagit reda på vad som gjort dem framgångsrika. 

Tillsammans med vår egen mångåriga erfarenhet av försäljning 
och affärsmannaskap har vi skapat en säljträning som ger er 
utlovat resultat.

NYHET!
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För förfrågningar under semestern kan ni 
kontakta Bokstaven i Rättvik på 0248-136 00.

Vi öppnar åter måndagen den 8 augusti.

Ha en � evlig somm� !

Vi vill öppna Mora BB. 
Vill du det också? Rösta 

på oss i regionvalet.

Dalarnas 
Sjukvårdsparti

Svara på frågan och vinn 2 st  
biljetter till flygfesten i Dala-Järna! 
Biljetterna gäller till en dag, lördag  
eller söndag 6-7 augusti,  
värde cirka 700 kronor.

Vilket år hölls Flygfesten i  
Dala-Järna för första gången?

1 1946
X 1936
2 1956

Skicka in ert svar till info@bokstaven.se 
och i ämnet skriver ni i vilken tidning ni läst 
annonsen och Flygfesten, ex ”RättviksNytt 
Flygfesten”.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna.  
Lämna in ditt svar senast den 3/8 kl. 13.00.
Vinnaren meddelas via mail och vinsterna  
hämtas på respektive redaktion.

Lycka till!

VINN!

 

 

 

Rovswaiders i Älvdalen välkomnar till 

Veteranfordonsrally 

Söndag	7	augusti	
 

Mopeder årsmodell -83 och äldre 
MC och europeiska bilar -75 och äldre 

En runda med tipsfrågor på mindre vägar. 

Start mellan 11.30 och 13.00, Norra Parken 
Älvdalen 

 
Deltagaravgift 60 kr/person 

inkluderar enklare mat med dryck.  

Hemvändarkväll 
-		i	nostalgins	tecken	

Onsdag	10	augusti	i	Norra	Parken	

17.00-20.00	
 

Musikunderhållning  
Bilar och MC vi minns 

Servering, 

Ta gärna med egen stol! 

Fri entré!

 

Mopeder årsmodell -83 och äldre
MC och europeiska bilar -75 och äldre

En runda med tipsfrågor på 
mindre vägar.

Start mellan 11.30 och 13.00
Norra Parken, Älvdalen

Deltagaravgift 60 kr/person
inkluderar enklare mat med dryck. 

Musikunderhållning 
Bilar och MC vi minns

Servering
Ta gärna med egen stol!

Fri entré! 

Veteranfordonsrally
Söndag 7 augusti

Hemvändarkväll
-  i nostalgins tecken
Onsdag 10 augusti 

i Norra Parken
17.00-20.00
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Masen, i din postlåda 
tisdagar och onsdagar
Så fungerar varannandagsutdelning
Du har kanske läst eller hört att PostNord pratar 
om varannandagsutdelning, men vad menas egent-
ligen med det?  

Sedan millennieskiftet har antalet skickade brev 
minskat med ungefär hälften. En vanlig dag har 
PostNord bara något att lägga i lådan hemma hos 
två av tre hushåll och inom kort kommer man bara 
ha något att lägga i varannan låda. Trots det åker 
brevbäraren samma runda varje dag, oavsett om 
det finns post att dela ut eller inte. PostNord tycker 
inte att det är hållbart.

När vi i Sverige skickar allt färre brev, behöver Post-
Nord förändra verksamhet och modell efter männ-
iskors behov. Man kommer alltid att samla in och 
dela ut post till alla hushåll över hela Sverige, men 
sättet man gör det på förändras och anpassas efter 
nya behov, vanor och efterfrågan.

Så här går det till
Med varannandagsutdelning får du brev, tidningar 
och reklam varannan vardag, istället för varje var-
dag som det är i dag, om det finns brev att dela ut 
till dig. Brevbärarna kommer även i fortsättningen 
att vara ute med post varje dag, men gå olika run-
dor beroende på vilken dag det är.

Under en vanlig vecka skulle brevutdelningen se ut 
så här:
 • Dag 1, 3 och 5 (måndag, onsdag och fredag) 
  besöks område 1.

 •  Dag 2 och 4 (tisdag och torsdag) 
  besöks istället område 2.

Nästföljande vecka byter område 1 och område 2 
plats. När en röd dag infaller på en vardag förskjuts 
schemat, så de som skulle få post den röda dagen 
får sina försändelser vardagen därpå.

Modellen är redan införd i storstadsregionerna. Det 
innebär att cirka hälften av mottagarna får sin post 
varannan vardag. Planen är att avsluta utrullning-
en med norra regionen före sommaren 2022.

0250-713 85 • annons@masen.se Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.  
Plocka #ettskräpomdagen / Swisha till 90 02 817 / PlusGiro: 90 02 81-7 

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.  
Plocka #ettskräpomdagen / Swisha till 90 02 817 / PlusGiro: 90 02 81-7 

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.  
Plocka #ettskräpomdagen / Swisha till 90 02 817 / PlusGiro: 90 02 81-7 

Tel. 0250-152 40
E-post. chinahouse.mora@gmail.com

Moragatan 1, Mora
www.morachina.se

Öppet: mån-tors 11-21, fre 11-22, 
lörd 12-23, sön 12-22

HUNGRIG?HUNGRIG?HUNGRIG?

Orientaliska-, thai-, europeiska- 
eller vegetariska rätter.

Dagens lunch vard. 11-14.

Avhämtning. Fullständiga rättigheter.
Aircondition. Vi följer Folkhälso-

myndighetens riktlinjer.

Dössjonsvägen 23 • MORA • www.moradackofalg.se

0250-109 01

NYA SOMMARDÄCK?
Jour dygnet runt 

070-265 94 79 BION I ORSA
Järnvägsgatan 33, 794 30 Orsa

Telefon: 073-065 89 21
www.orsabio.se

DC League of Super-Pets
(Fr. 7 år) 120:-

Fredag 5/8 kl 14:00

Bullet Train
Från 11 år. 120:- PREMIÄR

Fredag 5/8   kl 18:30

Minioner: 

Lille Allan
Barntillåten. 120:- 

Söndag 7/8   kl 14:00
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Vi är ett lokalt parti - vi finns bara i Mora!
Det innebär att vi alltid har fullt fokus på vad som är 
det bästa för oss morabor, och för Mora Kommun.
Vi tar ställning i varje enskild sakfråga med Moras bästa 
för ögonen, utan inblandning av någon rikspolitik.
Vanligt sunt förnuft fungerar alltid bra, även i politiken!

Lathund
inför kommunalvalet i september

* Har du aldrig röstat förr?   
   Då röstar du på Morapartiet, ett säkert val!

* Röstade du på ett annat parti i förra valet?  
   Då byter du bara till Morapartiet!

* Röstade du också på Morapartiet senast?  
   Bra, fortsätt så! Vi blir stadigt fler och fler!

Morapartiet
Moras enda lokalparti
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Varje dag skickas 3,4 mil-
jarder falska mejl, vilket gör 
nätfiske till ett av de vanli-
gaste tillvägagångssätten som 
bedragare använder för att 
komma åt lösenord, bank- 
och kortuppgifter. Eftersom 
många falska mejl skickas 
ut varje dag så är det tyvärr 
alltid någon som blir lurad.

På uppdrag av regeringen 
genomför Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 
(MSB) en bred informations-
kampanj i sommar tillsam-
mans med Polismyndigheten 
och Stöldskyddsföreningen. 
Kampanjen kallas ”Tänk sä-
kert” och syftet är att öka vår 
kunskap om informations- 
och cybersäkerhet.

Bedrägerier och stölder har tyvärr 
ökat de senaste åren. Även nätfiske, 
även känt som phishing, har blivit 
allt vanligare. 
Med kampanjen ”Tänk säkert” ska 
vi få en bättre och starkare förmåga 
att skydda oss mot brott på nätet. 

Tänk efter innan du klickar på 
oväntade länkar
Var försiktig när du klickar 
på länkar, bilagor eller laddar 
ner program som kommer 
via mejl. Även om det är en 
avsändare som du känner för-
troende för kan den personen 
i sin tur ha blivit manipulerad 
för att lura dig. Klicka bara 
på länkar när du är säker på 
vem avsändaren verkligen är.

Om du klickar på en länk i 
ett mejl kan du hamna på en 
falsk hemsida som ofta är 
väldigt lik originalhemsidan. 
Genom att hålla muspekaren 
över länken, utan att trycka 
på den, kan du se den riktiga 
hemsidans namn. Om hemsi-
denamnet inte stämmer med 

avsändaren eller på annat sätt 
ser konstigt eller annorlunda 
ut så ska du inte klicka på 
länken. 

Ge aldrig ut personlig infor-
mation
Uppmanar meddelandet dig 
att agera snabbt? Innehåller 
meddelandet uppmaningar 
om att du ska lämna ifrån dig 
kortuppgifter eller lösenord? 
Lämna aldrig ut personlig 
information på någon annans 
begäran.

Säkra dina lösenord
Dina inloggningsuppgifter till 
en tjänst kan äventyras om du 
klickar på en länk och sedan 
loggar in på en falsk hemsida, 
eller om tjänsten blir hackad 

mer långvariga kontakter inför 
exempelvis en skuldsanering. I 
pressade ekonomiska situationer 
erbjuder vi även praktisk 
hjälp, säger Maria Glad.
    – Vi ger inte finansiellt stöd. 
Däremot kan vi bland annat 
hjälpa till med att kontakta 
fordringsägare och ansöka om 
försörjningsstöd. När skulderna 
har hamnat oss inkasso är det 
dessutom ofta svårt att få en 
överblick. Och då hjälper vi 
till att skapa en sammanfattad 
bild av läget, säger Marias 
kollega Therese Lindström.
    Skuldsanering är en åtgärd 
som är aktuell först när skulderna 
är så stora att personen eller 
företagaren inte klarar av att 
betala dem. Men det behöver 
inte gå så långt för att man ska 
kunna söka hjälp hos budget- och 
skuldrådgivningen – tvärtom. 
    – Ju tidigare man kontaktar 
oss, desto bättre. Det går bra att 
komma till oss bara för att planera 
sin privatekonomi och göra upp en 
budget, oavsett om du har problem 
eller inte. Då blir det tydligare att 
se vad som skulle kunna förändras 

Kommunen hjälper dig 
att få koll på ekonomin
Har du svårt att få ekonomin 
att gå ihop? Kanske har du 
skulder som du inte kan betala? 
Eller så vill du bara få en 
bild av din privatekonomi.
Då kan du vända dig till 
Mora kommuns budget- 
och skuldrådgivning.
    – Vi kan hjälpa till med allt 
från budget till skuldsanering. 
Och det är helt kostnadsfritt, 
säger Maria Glad, en av 
kommunens två budget- 
och skuldrådgivare.

Budget- och skuldrådgivningen 
är en lagstadgad tjänst, som 
fortfarande är okänd för många. 
Kommunen vill därför nu slå ett 
slag för verksamheten eftersom 
pandemin har medfört att många 
har fått en sämre ekonomi.
    – Vår rådgivning rymmer allt 
från enstaka telefonsamtal till 

för att pengarna ska räcka längre. 
Och då minskar risken för att 
du ska hamna i skuldfällan, 
säger Therese Lindström.
    En del personer dröjer 
länge med att söka hjälp, 
vilket kan bero på flera 
orsaker, menar Maria Glad.
    – För många är det förknippat 
med skuld och skam att inte 
kunna betala sina räkningar. Men 
alla kan hamna i den situationen 
– personer som har skött sin 
ekonomi hela livet men som råkar 
ut för någonting oväntat som 
ställer allt på ända, inte minst 
efter pandemin. Och då kan det 
vara skönt att få prata med någon 
utomstående som har tystnadsplikt 
och som kan ge praktiska råd.

Text: Krister Insulander 
för Mora kommun
kommunikation@mora.se
#morasweden

Budget- och 
skuldrådgivningen

• Budget- och 
skuldrådgivningen är en 
kostnadsfri service till 
kommunens invånare. Stödet 
är frivilligt, sekretessbelagt 
och bygger på delaktighet.

• Rådgivning sker både 
på telefon, e-post och 
genom personliga möten 
på Prostgatan 7. Du 
bokar tid genom att ringa 
0250-264 00 eller e-posta 
till bus@mora.se.

• Läs mer på morakommun.se, 
sök på ”budget- och 
skuldrådgivning”.

Mora kommuns budget- och skuldrådgivare  
Maria Glad och Therese Lindström.

Tänk säkert - 
För ett säkrare digitalt samhälle
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och råkar ut för en dataläcka. 
Undvik att personlig informa-
tion som inloggningsuppgifter 
sprids till obehöriga genom 
att säkra dina lösenord.

Du säkrar dina lösenord 
genom att:
• Aldrig lämna ut dina lösen-
ord.
• Använd unika och starka 
lösenord med många tecken, 
siffror och symboler.
• Om möjligt, använd en 
lösenordshanterare.
• Ha olika lösenord till dina 
viktigaste tjänster, såsom 
e-post, sociala medier, Ban-
kID.
• Använd flerfaktorinlogg-
ning. Flerfaktorinloggning 

innebär att du verifierar din 
identitet med ett lösenord i 
kombination med exempelvis 
BankID eller en kod du får 
på sms.

Checklista för att skydda dig 
mot nätfiske:
• Granska mejlet noga innan 
du klickar på en länk eller 
öppnar en bifogad fil. Kont-
rollera språk och grammatik.
• Granska mejlet även utifrån 
om det ser annorlunda ut än 
det brukar, då kan det vara 
ett försök att lura dig.
• Seriösa företag, myndigheter 
och organisationer ber dig 
aldrig lämna ut personliga 
uppgifter via mejl.
• Logga aldrig in med Ban-

kID på uppmaning av någon som 
oväntat kontaktar dig.
• Om det verkar vara för bra för 
att vara sant är det troligen inte 
sant.

Stoppa bedragaren
Här är ytterligare tips för att du 
ska minska risken att bli utsatt 
för brott.

• Ring alltid polisen på 114 14 
om du misstänker att någon för-
sökt lura dig eller om du är utsatt 
för ett brott.
• Lämna aldrig ut lösenord eller 
koder till någon.
• Kontakta själv den myndighet, 
bank eller företag som den som 
ringer påstår sig komma från.

Artikel och bild från Mora kommun. 
Texten kommer från kampanjen ”Tänk säkert”. 
Läs mer och få mer tips på: https://tanksakert.
sakerhetskollen.se/ 

Vad är nätfiske?
Nätfiske, även känt som phishing, är 
en metod där en bedragare försöker 
lura dig att lämna ifrån dig vikti-
ga uppgifter till exempel genom att 
klicka på falska länkar eller bifogade 
filer. Nätfiske går ut på att lura till 
sig uppgifter till konton eller andra 
värdefulla personliga uppgifter såsom 
lösenord, bank- eller kortuppgifter, 
genom att lura och manipulera inter-
netanvändare. Dessa försök sker of-
tast via e-postmeddelanden som ser ut 
att komma från en seriös avsändare.

som sommartid förvandlas till
Sagolandet Tomteland. 
Siljansfors är ett annat fint 
utflyktsmål för både stora och 
små, med järnbruksutställning 
och en spännande naturslinga, 
berättar Viktoria. 

Bredden på utbudet gör 
Mora oerhört populärt och 
besöksnäringen är extremt 
stark och en basindustri. 
Och om Viktoria själv ska 
nämna ett verkligt ”måste” 
för Morabesökaren är det 
dalahästtillverkningen, säger hon.

I Mora finns något för alla
Njut av kultur, natur, mat 
och dryck och spännande 
äventyr i en stad som aldrig 
stannar upp. Mora lockar 
besökare året runt och är en 
fantastisk sommardestination.

– Här finns verkligen något 
för alla. Vi brukar prata 
om Mora-andan, som
innebär att vi värnar vårt kulturarv
och vår historia samtidigt som vi
hela tiden blickar framåt och är 
innovativa. Vare sig man är ung 
eller äldre, oavsett om man
vill uppleva röda stugor eller ägna 
sig åt olika typer av outdoor-
aktiviteter så finner man det
man söker, säger Viktoria 
Stärner, verksamhetsledare
på Regionstad Mora. 

Enkla transporter
Man behöver inte ha bil för 
att kunna njuta av allt som 
sommarstaden Mora erbjuder,
för resecentrum ligger på 
gångavstånd från stadskärnan och 
möjliggör hållbara resor med tåg 
eller buss. Det mesta finns på nära
avstånd, som Zorngården, 
Zornmuseet och Vasaloppsmålet 
och från stadskärnan går flera 
vandrings- och cykelleder 
till natursköna områden, allt 
från avkopplande dagsturer 
till vildmarksupplevelser.

Ett av de många populära 
cykelstråken är Orsasjön runt, 
som är omkring 40 kilometer och 
som är en del av Siljansleden.

– Vi har också många 
familjevänliga aktiviteter. Troll- 
och clownstigen, en outdoor-
lekplats, är otroligt populärt som 
utflyktsmål liksom Tomteland 

– Vi är verkligen stolta över 
dalahästtillverkningen. Det 
började som ett sätt att tillverka 
leksaker till barnen, och blev 
genom världsutställningen i New 
York 1939 en svensk symbol 
i hela världen. Här kan man 
följa tillverkningen från träbit 
till färdig häst, det är hantverk 
rakt igenom och det är otroligt
spännande. Vasaloppsmålet 
är också en mycket speciell 
upplevelse, inte minst i år då 
Vasaloppet firar 100 år och då 
sommarveckan i augusti firas 
med särskilt stor glädje.

– Jag tycker också att man ska 
ta sig tid att strosa i stadskärnan, 
som har ett stort utbud av handel, 
restauranger och kaféer, och 
där man bara behöver gå några 
meter för att njuta av bad och 
båtliv, avslutar Viktoria Stärner.

Text: Bitte Assarmo
för Mora kommun
kommunikation@mora.se
#morasweden

Aktiviteter för hela familjen

Foto: Josef Björnetun/Mora kommun
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 BRA, ENKELT,
EFFEKTIVT

0250-713 85 • annons@masen.se

070-640 05 51

www.siljanskrossgrus.se

    Siljans Krossgrus AB

TJÄNSTER
 • Grus i alla dess sorter; Gjutgrus, gårdsgrus, 
  kalkgrus, singel, fyllnadsmassor m.m. 
 • Vi kan ta fram produkter som ni önskar
 • Tillgång till mobila krossverk för krossning/sortering på plats. 
 • Grusleveranser
 • Vi kan ordna helhetslösningar. Stora som små

VI LASTAR DU KÖR ERBJUDANDE
Hämta grus själva med bilsläpvagn för 

endast 100:- på ordinarie sortiment

Ängsslåtter
Med okänsligt system 

utföres i slutet av juli. Tjänsterna 
omfattas av RUT-avdrag.
Innehar F-skattesedel och  

ansvarsförsäkring.
070-268 55 58, Per-Erik

Sverigedemokraterna i Mora bjuder in till föreläsningar med
Karl Hedin och Mats Nordberg!

Riksdagsledamot Mats Nordberg kommer att föreläsa om skogsfrågor och därefter Karl 
Hedin där du får höra om hans erfarenheter av det svenska rättsväsendet. Vi utlovar 

intressanta och lärorika föreläsningar.
Måndagen den 8 augusti 2022 - Färnäs bygdegård.
Program:
Kl. 16.00 - Föreläsning av Mats Nordberg, ordinarie riksdagsledamot för 
Sverigedemokraterna, med inriktning på skogsfrågor för privata skogsägare och 
skogsindustrin.
Kl. 17.30 - Föreläsning av Karl Hedin, partipolitiskt obunden och ägare av AB Karl Hedin, 
med budskapet ”Kan man lita på rättsväsendet?”.
Då intresset är stort behöver vi ta emot föranmälan.
Detta gör du genom att skicka ett mail till mora@sd.se med namn på 
föreläsningsdeltagarna. Sista anmälningsdagen är söndagen den 7 augusti kl. 18.00.
Möjlighet till frågor efter respektive föreläsning. Vi bjuder på kaffe innan föreläsningarna.
Plats: Färnäs bygdegård, Knåsgatan 15, Färnäs.

Varmt välkomna till upplyftande föreläsningar!
Mora



SVARSTALONG:

Namn: ..................................................................................

Adress: .................................................................................

Postadress: ...........................................................................

SKICKA RÄTTA LÖSNINGEN TILL:
MASEN
Badstugatan 13, 
792 32 Mora
Märk kuvertet ”Masen v 31”
Senast tisdagen 16/8 2022 behöver vi ha ditt svar.
Vinnarna och den rätta lösningen presenteras i vecka 34.

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

VINNARE KORSORDET V 28
10 trisslotter Tryck1     Nicke Sjöström, Mora
5 trisslotter Tryck1       Gunnar Olsson, Mora
1 trisslott Tryck1          Kjell Brolin, Våmhus

Rätt lösning för v 28

KRYSSA MEDKRYSSA MED

MASENMASEN

0250-713 87 • annons@masen.se

DIN ANNONS BYGGER BROAR
Största annonstidningen 
i Ovansiljan, 20.000 ex 

delas ut varje vecka i Mora, 
Orsa och Älvdalen

Största annonstidningen 
i Ovansiljan, 20.000 ex 

delas ut varje vecka i Mora, 
Orsa och Älvdalen
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ÄNTLIGEN
Nu startar vi 

Färnäs 
Drive in Bingo 

onsdag 10 augusti 
kl. 19.00. 

Kassan öppnar kl. 17.00

Välkomna!
Färnäs Bingoallians
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Vi fi nns för dig...

BROTTSOFFERJOUREN
NORRA DALARNA

Tel. 0250-181 68

Anonyma Alkoholister
Onsdagar kl 19 - 20

Öppet möte sista onsd. varje månad.
Orsa, Kaplansgatan 14 • 076-835 75 21

aaorsagruppen@gmail.com

FÖR TILLVÄXTEN, FÖR LANDS- 
BYGDEN, FÖR MORAS BÄSTA.

Följ oss på FB och Instagram Centerpartiet Mora
Bli medlem: swisha 150 kr till 123 421 85 33. 

Glöm inte att ange personnummer och mailadress.

Kontaktperson: Kretsordförande Rose-Mari Bogg tel. 070-476 84 17

Anna Heed Nicklas Lind Johanna Paarup-Jönsson

Galleri Hans-Loos Gården
Dalarna i konsten vår specialitet

1850 - 1950

Konst av: Anders Altzar, Sigurd Bernholm, Elsa af Kullberg,
A.H. Malmeström, Helmer Masolle, Elsa Hammar Moeschlin,

Lotten Rönquist, Lilly Segerdahl, Emma Sparre, Gösta Wesström m.fl.

Vernissage: Onsdag den 10 augusti mellan 13.00–18.00
Utställningen pågår 11/8–26/8 kl 12.00–18.00 . (19-20/8 stängt)

Tempelvägen 33, Templet, Rättvik. 
Sväng av vid skylt St. Davidsgården, riksväg 70, 3 km norr om 

Rättvik, följ vägen rakt fram tills ni ser galleriskylten.
Tel; 070-811 94 38

Varmt välkomna!
Charles Ax:son Johnson

Hånåknivägen 8, MORA 
076 - 800 15 98

GÖR OM DIG! 

BOKA GÄRNA VIA SMS.

KLIPPNING
från 

420:-
KLIPP & 
FÄRG

från 

1200:-

Loppis
Vid Karlsviks herrgård i Rättvik

vid infartsrondellen från Leksand.
Öppet fre-sön kl 11-16. Här fi nns
antikt, allmoge, glas, porslin och

allehanda samlarföremål.
 076-848 18 13
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ANSVARIG UTGIVARE:
Hans Nyström
hasse@masen.se

POSTADRESS:
Badstugatan 13, 792 32 Mora

REDAKTION:
Badstugatan 13, Mora

TELEFON:
0250-713 85

E-POST:
info@masen.se

HEMSIDA:
www.masen.se

ÖPPETTIDER:
Vardagar 08.00 - 16.00 
Lunchstängt 12.00 - 13.00

ANNONSBOKNING:
Jonas Hillerstöm
0250-713 85
jonas@masen.se

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

RADANNONSER:
Lämnas in på redaktionen eller 
skickas per post tillsammans 
med 120:- (max 25 ord)
till: Masen, 
Badstugatan 13, 
792 32 Mora

UPPLAGA:
20.000 ex

UTDELNINGSDAG:
Onsdagar

TRYCKERI: 
Bokstaven AB

DISTRIBUTÖR: 
Postnord

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 angi-
ven 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 annonsmate-
rial ansvarar beställande kund 
helt och hållet för enligt gällande 
regler för bildrättigheter.

Gilla oss på
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Melodikrysset v.31 - 6 augusti

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:...............................................................................................................................................

LÄTT SVÅRT

Easy Sudoku Puzzles 8 
www.printablesudoku99.com 

 
 
 

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

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

Hard Sudoku Puzzles 8 
www.printablesudoku99.com 
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Sudoku 
Puzzle 

2 

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

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

Sudoku
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STÖRSTA
ANNONSTIDNINGEN 

I OVANSILJAN

0250-713 85 • annons@masen.se
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Skriv ner din annons här nedanför:

SÅ HÄR GÖR DU FÖR  
ATT LÄMNA IN DIN  
RADANNONS...
Annonserna på denna sida är endast avsedd 
för enstaka objekt och för privatpersoner. 
Har ni företag / hobbyföretag / föreningar 
så finns andra alternativ, kontakta kontoret. 
Redaktionen förbehåller sig rätten att utan 
förvarning ta bort annonser med felaktigt 
innehåll.

Så här gör du: Skicka in din annons via e-post 
till annons@masen.se alternativt lämna in 
den på vårt kontor på Badstugatan 13 i Mora. 
Annonsen bör innehålla Rubrik + text 
(max 25 ord) + Kontaktinfo. Pris 120:- 
Betalning via Swish på 123-156 57 95 eller 
kontant/kort. Dessa rubriker finns, Till salu, 
Önskas köpa, Uthyres, Önskas hyra, All ev. 
uppvaktning, Tack, Upphittad, Efterlysning, 
Bytes, Sökes, Övrigt.

Vill du även ha din annons i Rättviksnytt 
och Magasin Leksand så tillkommer 120:-

Annonstext:

Telefon:

Säljes Köpes Uthyres
Önskas hyra Övrigt

UTHYRES

Hus i Persborg
Sept. - 15 juni. 4 rok 80 
m2. Utsikt över Siljan

Möblerat inkl. husgeråd
Referenser önskas
Ring för mera info.

0703642195
———————————
Ska du/ni studera på hög-
skolan i Gävle till hösten? 
Lägenhet bredvid högsko-
lan, 42 kvm,  nyrenoverad 
ev.möblread kontakta för 

mera information. 
072-1909849

———————————

ÖVRIGT

Du som stal min palett-
blomma, som stod i en 
tjärtunna på Hästvägen 

under natten 19-20/7. Du 
får behålla blomman men 
lämna tillbaka tjärtunnan. 
Den är inget värde för dig 
men stort affektionsvärde 

för mig. Karlsson
———————————
All eventuell uppvaktning 

behöves ej, 
är inte hemma. 

Gudrun Björklund
———————————

SÄLJES

Världsmästarcykel 
Crescent treväxlad 27” 

originalskick såld på orsa 
cykel o sport Kyrkogatan 5 

säljes till högtsbjudande 
0706606743

———————————
Dubbelbottnad älvbåt

För rodd och motor Finsk 
modell Päijen

(Se maringuiden.se)  
pris 6500 kr

tel. 0250 13907
——————————— 

Blåbär
6 kg 450kr
3 kg 250kr

Beställ via sms med namn 
o mängd till 072-444 2902
———————————  
Citroen Xantia 18 SX KBI 
årsmodell 2000. Besiktad 
i juni ua. Försäkrad. Drag, 
sommar-och vinterhjul , 
nytt batteri. 25000 mil. 

Pris 7000:- 
Tel 070 577 69 19. 

———————————
Till salu! Fyrhjuling 

Can-Am Outlander 400 
Max XT, årsm. 2010, 

tvåsitsig, 300 tim, 210 mil. 
Tillbehör: snökedjor, snö-
blad, box och snöslunga 

Winter pro V2 årsm. 2015 
Tel: 070-264 61 60

———————————

ÖNSKAS KÖPA

Önskas köpa
Stuga eller tomt i Grövel-
sjön köpes, visst renove-
ringsbehov inget hinder.

070-7442901
——————————— 

KÖPES
Barnbilstol 9-25 kg.

073-67 155 67
———————————
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Box 133, 795 22 Rättvik . Besöksadress: Reparatörvägen 3 . Tel. 0248-136 00 . www.bokstaven.se

Bokstaven - en modern
mediapartner!

SE HIT!

Bokstaven är ett lokalt tryckeri som ger ut annonsbladen Rättviks Nytt, Magasin Leksand, Masen (Mora, 
Orsa, Älvdalen), VeckoNytt (Filipstad, Hällefors, Nora) samt Kråkbladet med Falu FöretagarForum. 
Även de två dotterbolagen SiljaPrint och Trycket i Mora är en del av Bokstaven. 

Vår lokala marknad är förhållandevis stor vad gäller det geografiska - från Falun till Sälen och Idre i 
Dalarna samt Filipstad, Hällefors och Nora i Värmland. Vi är en helhetsleverantör av trycksaker och är 
en av Dalarnas största och mest moderna leverantör av företagsprofilering.

Är du intresserad av att nå 85.000 läsare runt Siljan varje vecka eller vill du 
istället nå 136.000 läsare i alla våra annonsblad? Då tar du kontakt med:

. Masen/Trycket: Jonas 0250-135 30

. Rättviks Nytt: 0248-136 00, Kristina 070-746 56 93

. Magasin Leksand: 0247-132 01, Kristina 070-746 56 93

. VeckoNytt: 0590-127 50, Håkan 070-542 77 67

. Kråkbladet med Falu FöretagarForum: 0248-107 77, 
  Conny 076-829 00 18

Kontakta oss gärna så kan vi hjälpa dig med just det du behöver.

Välkomna till oss på Bokstaven!
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(O r l a n d o – U S A)
När vi matas med reklam om hur 
förträffliga elbilarna är kan jag inte 
låta bli att tänka på en speciell hän-
delse. Året var 1995 och vi på Trafik-
magasinet skulle få provköra en av 
Mercedes första prototyper i Stutt-
gart. Förväntningarna var på topp 
ända tills det började ryka från bat-
terierna och Mercan tvärstannade. 
Christer Glenning fick den briljanta 
idén att använda laddsladden som 
bogserlina och med gemensamma 
krafter knuffade vi tillbaka bilen.

•     •     •
Men hur funkar det idag om en elbil 
lägger av vid vägkanten? Tja, gör i 
alla fall inte som vi! Elbilar ska näm-
ligen varken knuffas eller bogseras 
- det är till och med förbjudet efter-
som risken är stor för överhettning 
och i värsta fall kan batterierna börja 
brinna. Därför är det extremt viktigt 
att alla elbilsägare läser sin manual.   
•     •     •
Tesla-ägare får exempelvis skjuta sin 
elbil för hand i maximalt tio meter 
och om du trotsar detta gäller inte 
garantin. I USA har det gått så långt 
att traditionella bärgningsfirmor 
vägrar att hjälpa strandsatta elbil-

sägare eftersom bolagen riskerar 
att stämmas på miljonbelopp om 
man råkar skada elektroniken. Tesla 
har insett problemet och sjösatt en 
egen flotta av bärgare med en spe-
ciell kran som lyfter upp elbilarna på 
lastflaket utan att hjulen snurrar. Är 
det här vad vi kallar framsteg?

•     •     •
Nej, det var kanske inte bättre förr 
men däremot var billivet enklare och 
roligare. När vi testade biobränslen 
i början av nittiotalet så stank klä-
derna gammal frityrolja i evigheter 
efteråt då bränslet innehöll fetter 
från gatukök och restauranger. Men 
det fungerade och kanske var vi inte 
helt fel ute…
•     •     •
Nu, 30 år senare, visar nya siffror från 
Naturvårdsverket att biodrivmedel 
gör sju gånger mer klimatnytta än 
alla Sveriges elbilar. För även om vi 
köper elbilar som aldrig förr så har 
97 procent av alla bilar i trafiken fort-
farande en diesel- eller bensinmo-
tor. Kunde politikerna enas om en 
snabb inblandning av vegetabiliska 
och animaliska oljor skulle vi nå kli-
matmålen mycket tidigare än med 
en ensidig satsning på elektricitet. 
Sänkte man dessutom literpriset 
skulle alla bli vinnare.

EN KNUFF 
BAKÅT I TIDEN
Bilnyhetsbyrån Johannes Gardelöf CNP AB presenterar:
Krönika / Carl-Ingemar Perstad

•     •     •
Att biodrivmedlen blir så effektiva 
beror på att majoriteten av dagens 
förbränningsmotorer redan är för-
beredda. Vi behöver alltså inte skro-
ta fullt fungerande bilar, vilket tycks 
vara vissa politikers största önskan. 
Med rätt blandning i tanken blir alla 
våra vardagsbilar vinnare för mil-
jön och då är vi ju alla vinnare. En-
treprenören Richard Branson, som 
bland annat äger flygbolaget Virgin 
Atlantic, har redan insett fördelarna 
och i ett försök att övertyga världen 
tankade han upp en Boeing 747-400 
med jetbiobränsle och flög från Or-
lando (Florida) till London. 

 

•     •     •
Fungerar det med fetter från grillki-
osken i känsliga flygmotorer borde 
det vara bevis nog för att biobräns-
let förtjänar att lyftas fram som ett 
billigare och vettigare alternativ för 
att nå våra klimatmål. Som ren och 
skär bonus kan vi fortfarande knuffa 
eller bogsera våra bilar utan att någ-
ra garantier slutar att gälla.

Carl-Ingemar Perstad,
CNP: s USA-korrespondent /
 © CNP AB
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0250-135 25 | order@tryck1.com | Badstugatan 13, Mora

Upp till 3,2 meter breda utan skarvar. Luktfri färg för inomhusbruk.

VI HJÄLPER DIG MED:
Bildekor, banderoller, inomhusaffischer, 
montrar till utställningar, mässor och evenemang, 
utomhusskyltar, ljuslådor, vepor, fasadinklädnader m.m.

NÅGRA MEDIER VI KAN TRYCKA PÅ:
Banderoller, självhäftande vinyl, film, 
papper, tyg, tapeter, kanvas,
syntetmedier, nät, textilier.
Skyltar av plåt, plast 
och glas m.m.



XL-BYGG vid Siljan AB • Rättvik • Industrivägen 1 • 795 32 RÄTTVIK • Telefon: 0248-510 35
Mora • Kasvägen 3 • 792 33 MORA • Telefon 0248–0250-179 30 • Öppettider: Vardagar 7-17, lördag 9-13

NU I MORA  
OCH RÄTTVIK

• Byggmaskiner
• Liftar
• Anläggningsmaskiner

2.500:-

KAMPANJ 
HYR SKYLIFT

(Gäller juli-augusti)
för en hel helg

Vi erbjuder även kompletta 
TA-planer, trafiklösningar,  
utbildningar samt  
uthyrning av trafikmaterial

XL-BYGG vid Siljan AB • Rättvik • Industrivägen 1 • 795 32 RÄTTVIK • Telefon: 0248-510 35
Mora • Kasvägen 3 • 792 33 MORA • Telefon 0248–0250-179 30 • Öppettider: Vardagar 7-17, lördag 9-13

Mora • Kasvägen 3 • 792 33 MORA • Telefon 0250-175 88 
Rättvik • Industrivägen 1 • 795 32 RÄTTVIK (samma område som XLSILJAN) • Telefon 0248-48 20 30 

Öppettider: Vardagar 07.00-16.00 • info@herokmora.se


