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

SOLLERÖN
Sollerö kyrka 
Utställning 6sinnet 
med Maria Koolen Hellmin. 

Torsdag 18 augusti
10.30 SOLLERÖ 
KYRKOGRUPP, Sollerö 
prästgård. Varmt välkomna 
till kyrkogruppen på Sol-
lerön var med och inspirera 
och inspireras när det gäller 
verksamheten och guds-
tjänstlivet lokalt.

Söndag 21 augusti
15.00 MÄSSA, Malibam-
bo. Präst Karolina Pernling. 
Möjlighet att vandra från 
Rossberg kl 14.00. Bänkar 
finns, ta med eget fika

MORA
Tisdag 16 augusti
17.00 MORA 
KYRKOGRUPP, Andreasgår-
den. Utveckling, förankring 
och planering av kommande 
verksamhet. Välkommen att 
delta och bidra!

Söndag 21 augusti
11.00 EKUMENISK 
GUDSTJÄNST, Mora kyrka. 
Ludwig Fontanac Rytter. 
Gemensam gudstjänst 
tillsammans med Centrum-
kyrkan, Fridhemskyrkan, 
Frälsningsarmén, HOPE 
Dalarna och Våmhus Bap-
tistförsamling. Predikan av 
Staffan Claar och musik av 
HOPE.

Söndag 28 augusti
15.00 GUDSTJÄNST, 
Mora kyrka. Präst Karolina 
Pernling

VENJAN och SIKNÄS
Tisdag 16 augusti
14.30 VENJANS/SIKNÄS 
KYRKOGRUPP, Venjans 
prästgård. Varmt välkomna 
till kyrkogruppen Venjan/
Siknäs var med och inspirera 
och inspireras när det gäller 
verksamheten och guds-
tjänstlivet lokalt.

Söndag 21 augusti
11.00 GUDSTJÄNST, 
Venjans kyrka. Präst 
Anna Björk.

Söndag 28 augusti
11.00 GUDSTJÄNST, 
Siknäs kyrka. Karolina 
Pernling

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

Söndag 21 augusti
15.00 GUDSTJÄNST, 
Våmhus kyrka. Präst 
Anna Björk.

Måndag 22 augusti
18.00 - 19.00 VÅMHUS 
KYRKOGRUPP, Ängla-
gården. Utveckling, 
förankring och planering 
av kommande verksamhet. 
Välkommen att delta och 
bidra!

Lördag 27 augusti
10.00 - 15.00 
DROP-IN DOP, Våmhus 
kyrka. Har dopet inte 
blivit av? Ta chansen att 
döpa ditt barn (eller själv
 bli döpt).

Söndag 28 augusti
11.00 UPPTAKTSGUDS-
TJÄNST, Våmhus kyrka. 
Präst Ulf Jonsson.
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25 TIMMARS FÖRSKOLA
FÖR BARN TILL FÖRÄLDRALEDIGA OCH ARBETSLÖSA

– FÖR BARNENS SKULL!

Emma Pers
Kandidat #10 

Magnus Sundberg
Kandidat #26
Skolpolitiskt ansvarig 

Ingela Derkert
Kandidat #16 

M O R A  –  D A L A R N A
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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

MORA KOMMUN  •  792 80 MORA  •  BESÖKSADRESS FREDSGATAN 16 
MORA.KOMMUN@MORA.SE  •  WWW.MORAKOMMUN.SE

Val 2022 i Mora kommun

Förtidsrösta i Mora kommun 
Den 11 september sker val till riksdag, kommun- och regionfull-
mäktige men redan från den 24 augusti kan du förtidsrösta.  
 
Förtidsröstning sker på följande ställen: 
· Mora bibliotek 
· Coop Konsum Sollerön 
· Handlar’n Våmhus 
· Tempo Venjan  

Observera att varje lokal har separata öppettider. 
På morakommun.se/val kan du se öppettiderna för den lokal du 
vill rösta i.  

Om du är på besök i Mora kan du på valdagen förtidsrösta på 
Andreasgården mellan kl. 08:00 – 20:00.   

Ambulerande röstmottagning 
Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte 
kan ta dig till en val- eller röstningslokal kan du få rösta i det egna 
hemmet. Ambulerande röstmottagning sker dagtid på vardagar 
under perioden för förtidsröstning. Tillhör du målgruppen och vill 
boka en ambulerande röstmottagning kontaktar du kommunens 
valkansli som lämnar förslag på tid och datum.
 
Vill du ha mer information om öppettider, bokning av 
ambulerande röstmottagning m.m. kontakta kommunen 
genom att ringa 0250-260 00, maila val@mora.se eller gå in 
på morakommun.se/val.

Gör en kvarts sida annons brevid.

Välkomna till Drop- in dop
Har dopet inte blivit av?

Ta chansen att döpa ditt barn eller själv bli döpt
27 augusti  Våmhus kyrka 10.00 - 15.00
10 september Mora kyrka 10.00 - 15.00

8 oktober Sollerö kyrka 10.00 - 15.00

Välkomna till Drop-in dop
Har dopet inte blivit av?

Ta chansen att döpa ditt barn 
eller själv bli döpt

27 augusti  Våmhus kyrka 10.00 - 15.00
10 september Mora kyrka 10.00 - 15.00
8 oktober Sollerö kyrka  10.00 - 15.00
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Vi söker läkare och undersköterska till 
vårt team. Läs mer om tjänsterna på  
 

www.siljagruppen.se/jobba-med-oss 

Bli en av oss! 

Dax för körkort!
Köp startpaket för 9.700:-
Innehåller:
• Teoripaket inkl. böcker, lärarledda lektioner och aSTRa-WEB. 
 Plugga överallt där du har tillgång till internet.

• 7 st körlektioner á 45 minuter

• 1 st halkbana + landsvägskörning

• 1 st lån av bil vid uppkörning

Tips! Räntefritt 24 mån
439:-/mån inkl. adm avgift 35:-mån. 
Uppläggningsavgift 495:- tillkommer.

Vi har behörigheterna: Bil, bil-automat, bil-utökat B/B96, 
bil-tungt släp/BE, AM, Moped-Klass II och traktor.

– RING ELLER BESÖK OSS FÖR MER INFORMATION!

Välkommen önskar Uno med personal
Moragatan 7 • Tel. 0250-400 48 • 070-628 48 14

info@siljanstrafi kskola.se • www.siljanstrafi kskola.se

Även 
automatbil!

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

BION I ORSA
Järnvägsgatan 33, 794 30 Orsa

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

Dreaming Walls
Åldersgräns; ej granskad. 120:- 

Onsdag 17/8   kl 14:00 

NOPE (PREMIÄR)
Från 15 år. 120:- 

Onsdag 17/8   kl 18:30 

Där Kräftorna Sjunger
Från 11 år. 120:- 

Fredag 19/8 kl 18:30

Minioner: 
Berättelsen om Gru
Från 7 år. 120:- 

Söndag 21/8 kl 14:00 

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 
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ELEKTRIKER

076-20 90 616
info@moraelservice.com

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.

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

Örjasvägen 3 MORA
0250-500 999

ÖPPET: Mån-fre 7-16
info@morastad.se

PROFESSIONELLA 
TRÄDGÅRDSTJÄNSTER
Helt enligt dina önskemål

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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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

KONTAKTA MASEN
0250-713 85

annons@masen.se

DIN 
ANNONS 

HÄR?

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!

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

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

ETABL
1966
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Masen delas ut till alla 
hushåll och företag 
varje vecka.
Varje vecka delas Masen ut till alla hushåll 
och företag i Mora, Orsa och Älvdalen med 
en upplaga på 20.000 exemplar. 

Välkommen med din annons.

För annonsbokningar kontakta
Sune Eriksson, tel. 073-10 10 199
eller sune@masen.se
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FÅR VI DITT FÖRTROENDE, SKA 
VI ARBETA FÖR MORAS BÄSTA!

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

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.

Anna Hed, 50 år, 
Kommunalråd, Våmhus

Nicklas Lind, 47 år, 
Inköps- och avtalschef, Morkarlby

Johanna Paarup-Jönsson, 
39 år, VD, Sollerön

Joakim Holback, 56 år, 
Kund- och marknadschef, Selja

Rose-Mari Bogg, 48 år, 
Gymnasielärare, Öna

Christina Bröms, 70 år, 
Konsumentvägledare, Sollerön

Berit Olars, 68 år, 
Pensionerad journalist, Hånåkni

Lars Nises, 70 år, 
Brandingenjör, Utmeland

Johan Hed, 50 år, 
Kommunpolis, Våmhus

Peter Helander, 60 år, 
Riksdagsledamot, Vinäs

Mattias Lindgren, 49 år, 
Affärsområdeschef, Sollerön

Bert Persson, 75 år, 
Pensionerad skolledare, Sanda

Billy Ferm, 79 år, 
Arbetsmiljöingenjör, Yvraden

Arne Grahn, 70 år, 
Företagsledare, Hemus

Åsa Lyhed, 50 år, 
Rektor, Garsås

Peyman Khateri, 23 år, 
Modersmålslärare, Mora

Daniel Svensson, 54 år, 
Säljchef, Sollerön

Ziaratgul Momand, 22 år, 
Skötare, Mora



Masen 2022 |  v. 33 | Sid. 10

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

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.

Fridéns Ekologiska potatis
   Västervägen 21 Östnor

070 - 219 02 50

POTATIS
Ekologisk i 2 och 5 kg påsar
Bemannad försäljning 

torsdagar kl. 14-18

Ekologisk 

potatis o
dlad i M

ora!

Skördepremiär

Fäbodgård 
Brunnvasselbo, Mora.

Liten fäbodgård bestående 
av stuga med tillhörande 

stall, lada och utedass 
i ytterkant läge säljes 

via budgivning.  
Renoveringsobjekt.

För mer info, se Blocket: 
https://www.blocket.se/

annons/102578521.

Eller kontakta 
Åke Tupp 0706-611 021 

eller Maud Ekholm 
+474 726 80 62. 

VILL DU LÄRA DIG SIMMA CRAWL?
Simsällskapet Mora 
bjuder in till Grundkurs 
i Crawl för vuxna.

Lär dig simsättet crawl 
från grunden i en lugn 
miljö med våra erfarna 
ledare och enda förkravet 
är simkunnighet. 

Start: 28 augusti.  Kurslängd: 10 ggr á 1/h. 
Tid: Söndagar kl. 20.00-21.00  Pris: 1500:-

Intresseanmälan sker till kansliet och mer information 
skickas då ut om kursen. Anmälan: info@ssmora.nu

Dössjonsvägen 23 • MORA • www.moradackofalg.se

0250-109 01

MC DÄCK 
till alla

HantverksdagHantverksdag
Söndag 21/8 

kl 12.00-16.00 

Försäljning 
av kolbullar. 

Många hantverkare. 

VÄLKOMNA
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ÄNTLIGEN DAGS FÖR ÖPPET HUS HOS

Class gym Mora   Brudtallsvägen 4   0250-129 00   info@classgym.se

ERBJUDANDE!
Vi bjuder på inskrivningsavgiften 

och hela september månad 
Värde: 698:-

Gäller vid tecknande av årsmedlemskap.
Erbjudandet gäller tom 2022-08-22

gratis träning 
hela vecka 34!

HOPPAS VI SES!
HOPPAS VI SES!
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SILJANSFORS 
SKOGSMUSEUM 

Öppet kl 10-17 dagligen till 4 sept.
Utflyktsmål med friluftsmuseum, utställningar 
och skogsstigar. Lunch och fika i vår servering.

Söndagen den 21/8: Hantverksdag. 
Fredagen den 2/9: Tändning av kolmilan

Vid E45 17 km från Mora mot Malung.
www.skogsmuseum.se   Tel. 0250-203 31

ALLT INOM PLÅT OCH SVETS

Tel 0250-105 30 • www.johnohren.se

VI UTFÖR ROT-ARBETEN.
 • Plåtdetaljer.
 • Stuprör, hängrännor,
  snöräcken, skorstensbeslag.
 • Plåttak.
 • Specialtillverkning.
 • Montering.
 • Problemlösningar, mekanik.
 • Maskinreparationer.

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

på oss i regionvalet.
Se vidare på vår hemsida, dalarnassjukvardsparti.se 

eller valkampanj.se

Dalarnas 
Sjukvårdsparti

Med en annons i 
Masen sprids ditt 

budskap via:
Vår tryckta tidning,  

i 20.000 ex,
på www.masen.se
och på Facebook.

0250-713 85 • annons@masen.se



Masen 2022 |  v. 33 | Sid. 14

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.



UTHYRES
Lägenhet uthyres i natursköna Garberg, 
Centralt mellan Mora och Älvdalen i lugn bymiljö. 
Lägenheten är belägen 1 trappa upp från markplan, 
2 rum och kök ca 59 kvm. 4800:-/månad inkl. hushållsel och 
parkering i carport. Lägenheten har diskmaskin, tvättmaskin 
och anslutning till stadsnät finns.

Ledig from 1 september 2022 och uthyres tills vidare. Vi ser att 
sökande har ordnad ekonomi och vi kräver kreditupplysning. 
Bastu och tvättstuga med större tvättmaskin finns att hyras 
vid behov. Bystugeföringen erbjuder båtplats och badplats.

Kontaktperson; Majt Arkeberg, 070–303 01 33 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 18/8 och månd 22/8
Handlarn Våmhus .............kl. 16.00-16.30 fred 19/8 och månd 22/8
Orsa vid Cirkle K ................kl. 17.00-17.30 fred 19/8 och månd 22/8
Mora vid Rosa Huset .......................kl.18.30 månd, onsd, torsd, fred.

Sms:a gärna för beställning

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.

JORD, SKOG o LANDSBYGD
Är du intresserad av dessa tre frågor och vill veta vad våra riksdagspartier tycker

ÖNA BYSTUGA onsdag 24 augusti kl. 19-21
Svensvägen 2, 792 33 MORA Insläpp från kl. 18.30 Moderator Martin Moraeus

Har du någon fråga du vill ställa till våra riksdagspolitiker?
Frågor senast 19/8 (tas med i mån av tid) till: per-olov.hellsen@mellanskog.se 

Varmt välkomna
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SVARSTALONG:

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

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

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

SKICKA RÄTTA LÖSNINGEN TILL:
MASEN
Badstugatan 13, 
792 32 Mora
Märk kuvertet ”Masen v 33”
Senast tisdagen 30/8 2022 behöver vi ha ditt svar.
Vinnarna och den rätta lösningen presenteras i vecka 36.

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

VINNARE KORSORDET V 30
10 trisslotter Masen: Yvonne Johansson, Mora

5 trisslotter Masen: Margareta Svahn, Mora
1 trisslott Masen: Anita Forsberg, Älvdalen

Rätt lösning för v 30

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

Masen 2022 |  v. 33 | Sid. 13B
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Tel. 076-212 15 88 • www.sollerojordgubbar.se 

KAMPANJPRIS PÅ ALLA 
SORTERS BÄRLÅDORSORTERS BÄRLÅDOR
KAMPANJPRIS PÅ ALLA KAMPANJPRIS PÅ ALLA KAMPANJPRIS PÅ ALLA KAMPANJPRIS PÅ ALLA KAMPANJPRIS PÅ ALLA KAMPANJPRIS PÅ ALLA KAMPANJPRIS PÅ ALLA KAMPANJPRIS PÅ ALLA 

BÄRSÖNDAG BÄRSÖNDAG 
I BUTIKEN PÅ SOLLERÖN 21/8 KL. 10-19I BUTIKEN PÅ SOLLERÖN 21/8 KL. 10-19

LOKALODLAT

Hallon 
Jordgubbar 
Blåbär

FÄRNÄS 
VVOF
ÄLG- OCH 

SLAKTERIMÖTE
i Färnäs slakteri 
(vid skjutbanan).

Söndagen den 28/8 
kl. 15.00 

VÄLKOMNA! 

mora.liberalerna.se
facebook.com/LiberalernaMora
mora@liberalerna.se

DETTA VILL LIBERALERNA I MORA:
• Specialpedagoger och studiero i skolan, alla elever ska ha möjlighet  
 att nå sin högsta potential.
• Årsrika ska själva få möjlighet att välja sin boendeform och sin vårdgivare för en   
 god och värdig omsorg. Personalkontinuiteten inom hemtjänsten bör förbättras.
• Fortsatt förbättring av kommunal service för företagare och Moras invånare.
• Fler bostäder behöver byggas i både privat och kommunal regi. För ett växande Mora   
 behövs det olika boendeformer och mark för nyetablering av företag i hela kommunen.
• Ökat stöd till kvinnojourer och verksamheter som hjälper personer utsatta för 
 våld i nära relation och personer som utövar våld.

Liberalerna värnar om friheten! Alla har rätt att leva och forma sitt eget liv!

VÅRA KANDIDATER TILL MORA KOMMUNFULLMÄKTIGE: 
1. Mats-Gunnar Eriksson, verktygsmakare, 61 år, Öna
2. Hanna Romelin, receptionist/gymnasielärare, 28 år, Utmeland
3. Mattias Ekeblad, domstolshandläggare, 52 år, Broåkern
4. Eva Jonasson, socionom, 72 år, Centrum

Mats-Gunnar Eriksson, 
kandidat 1

Hanna Romelin, 
kandidat 2

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

Älvdalens Is- och Simhall
Nu startar vi igång med höstens kursverksamhet! 

KURSSTART, vecka 35

Babysim 0-2år, måndagar, 8 lektioner
Simlekis 4-5år, tisdag eller onsdag, 5 lektioner
Simskola från 6 år, tisdagar och onsdagar, 10 lektioner

För mer info och anmälan ring: 0251- 312 85
--------------
Kom och träna med oss! 

AQUA CROSSFIT, torsdagar kl: 19.00
Ingen föranmälan krävs
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Föregångaren till cykelvasan?Föregångaren till cykelvasan?
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HAR DU FRÅGOR 
OM GLAUKOM? 

(grön starr)

Glaukomföreningen 
Dalarna Norra

070-542 42 07
dalarnanorra@glaukomforbundet.se

Guld, Silver, Mynt KÖPES
Hotell Bishop Arms (fd Siljan Hotell), 

Moragatan 6, Mora
Måndag 22/8 kl. 11.00-13.00

Kihlberg Antik AB
0709-32 00 02     www.kihlbergantik.se

Guldsmycken .................................... 440 kr/g guld
Silverbestick (ejNS) ................................ 3300 kr/kg
Silvertackor ........................................... 5000 kr/kg
Herrfickur 14/18k .............................. 3000/5500 kr
Armbandsur h. 14/18k ...................... 1300/3000 kr
Sedlar, Plåtmynt/Riksdaler, Tandguld, 
Medaljer, Utländska mynt, Silversmycken

Över 30 år i branschen.
Priserna gäller fr.o.m. 8 aug 2022. Reservation för prisändringar.

20 kr guld ......................4000 kr
10 kr guld ......................2000 kr 
5 kr guld ........................1000 kr
50 kr 1975 - 76 ................110 kr
10 kr 1972  ........................65 kr
5 kr före 1972  ...................32 kr
2 kr före 1942  ...................54 kr 
2 kr före 1968  ...................26 kr
1 kr före 1942  ...................27 kr 
1 kr före 1968  ...................13 kr
50 öre före 1962 ..................9 kr
25 öre före 1962 ...............4,5 kr 
10 öre före 1962 ...............2,5 kr

100%
ÅTERVINNING
Allt vi  köper in återvinns 

Mora Yogastudio
27-28 augusti

Välkommen att prova på olika 
yogaklasser hela helgen!

Pris: 100 kr/dag
Kursstart från v. 35

Läs mer på 
morayogastudio.se

Öppet hus! 

-DITT LOKALA ALTERNATIV
0250-161 11, 070-577 27 17

CARLSSONS URMAKERI
MORA

Reparerar alla 
typer av klockor.
Byter alla batterier.

DAGENS LUNCH
Mån–fre 11.00–14.00
TISDAG 8/2  
l  Köttfärslimpa med potatis, gräddsås,
pressgurka och lingon
l  Ugnsstekt lax med potatis och romsås
l  Böncurry med ris

ONSDAG 9/2  
l  Skinkstek med potatis, svampsås och
äppelmos
l  Kokt torsk med potatis och äggsås
l  Böncurry med ris

TORSDAG 10/2  
l  Grönkålssoppa med frikadeller
l  Fiskgratäng med saffranssås
l  Böncurry med ris

FREDAG 11/2  
l  Dansk fläskstek med potatis, rödkål och
gräddsås
l  Fish and Chips med myntaärtor
l  Böncurry med ris

MÅNDAG 14/2  
l  Grekisk färslåda med soltorkade
tomater, örter och fetaost som serveras
tillsammans med klyftpotatis och tzatziki
l  Fiskgratäng med vitvinssås toppad med
räkor och färsk dill
l  Veckans vegetariska alternativ

TISDAG 15/2  
l  Stekt fläsk med löksås och kokt potatis
l Panerad fisk med skagenröra och
dillslungad potatis
l  Veckans vegetariska alternativ

Pris/Pensionärspris: 110:-/90:-

firstcamp.se/moraparken

Vi serverar vår Á la carte-meny varje
torsdag till lördag kl. 17:00-21:00.

Boka din nästa konferens hos oss!
Vi erbjuder konferens både med
och utan övernattning. Kontakta
terese.alfredsson@firstcamp.se  

för prisuppgifter.

Pris: 110:- / Pensionärspris: 90:-

TISDAG 16/8 
• Stekt panerad aubergin serveras  
 med kall dillsås och citron
• Stekt panerad fiskfilé serveras med  
 kall dillsås och citron
• Kycklinglasagne med broccoli smaksatt  
 med ädelost

ONSDAG 17/8
• Pasta med quorn, svamp och purjolök  
 smaksatt med rosépeppar
• Fiskgratäng med saffran och vitt vin 
 toppad med färsk dill
• Pasta med fläskfilé, svamp och purjolök  
 smaksatt med rosépeppar
 
TORSDAG 18/8
• Ädelost- och honungsgratinerad rödkål  
 toppad med pumpakärnor
• Ärtsoppa med fläsk serveras med Vh´s  
 tunna pannkakor samt jordgubbssylt 
 och vispad grädde
• Köttfärslimpa med gräddsås samt
  kokt potatis och lingonsylt
 
FREDAG 19/8
• Pasta med kryddig tomatsås samt 
 rostade grönsaker
• Pasta med Vh´s heta räkor och granpadano
• Chimichurri-marinerad helstekt kotlettrad  
 serveras med balasmicosky samt vispat  
 rödlökssmör

På fredagar serveras något sött till kaffet!

MÅNDAG 22/8
• Vegetariska korv- och persiljestuvad potatis
 och rödbetor 
• Fisk-och skaldjursgratäng serveras med  
 tomatsallad
• Siljans charks isterband serveras med 
 persiljestuvad potatis och rödbetor
 
TISDAG 23/8
• Vegetarisk biff serveras med kryddig tomatsås
• Gräddbräserad fiskfilé smaksatt med apelsin  
 och rosmarin
• Ostpanerad skinkschnitzel serveras med  
 jasminris samt kryddig tomatsås

LUNCHLUNCH
MENYMENY
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viktiga insatser för sammhällets 
förmåga att klara av en kris. 

Att planera för en vecka
När du förbereder dig för att klara 
av en vecka under kris eller krig 
bör du ha en plan för hur du i 
hemmet ska ordna med vatten, 
mat, radio och värme. Du kan 
till exempel göra en lista med 
saker som förvaras i en särskild 
krislåda. Då är det lätt att hitta 
dem när det behövs. Du kan 
behöva anpassa krislådan efter 
ditt hushålls egna situation och 
förutsättningar. Finns det något 
annat du eller dina närstående 
behöver en vanlig vecka?

Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap (MSB) har 
skapat en lista med några saker 
som kan vara bra att ha hemma 
vid en kris. Fler tips på hur 
du kan förbereda dig och ditt 
hem för en kris hittar du på 
www.msb.se/hemberedskap.

Text: Josef Björnetun 
Mora kommun
kommunikation@mora.se

 Preppa för en vecka!

Att ha hemberedskap innebär 
att kunna klara sig utan 
samhällets hjälp i en vecka. 
Med rätt förberedelser 
kan du klara en besvärlig 
situation bättre. Om krisen 
eller kriget kommer behöver 
alla hjälpas åt. Vi är alla en 
del av Sveriges beredskap.

Om du är väl förberedd på att i 
möjligaste mån klara dig själv 
under en omfattande samhällskris 
eller krig förbättrat du inte bara 
dina egna förutsättningar, utan 
hjälper även övriga samhället 
att fokusera på att hjälpa dem 
som har svårast att klara sig 
själva. Du som i vanliga fall 
behöver stöd i vardagen har rätt 
att få den hjälpen även i en kris, 
men det kan se annorlunda ut, 
eller dröja längre än vanligt.

Tillsammans med andra
Om krisen eller kriget kommer 
måste alla hjälpas åt. Om 
du känner dina grannar blir 
det lättare att samarbeta och 
hjälpa varandra. Som en del 
av en förening eller frivillig 
försvarsorganisation kan du göra 

Exempel på några saker som kan vara bra att ha hemma. Bildkälla: MSB.

Bra saker till krislådan
• Radio som går på batterier 
eller med vev/solceller.
• Ficklampa och pannlampa
• Flaskor och dunkar 
med rent vatten.
• Mat som inte behöver kyl 
eller frys. Mat som kan ätas 
direkt eller tillagas utan vatten.
• Stormkök och bränsle. 
• Sovsäckar, filtar och 
varma kläder.
• Tändstickor, stearinljus, 
värmeljus.
• Fotogenlampa och bränsle.
Tänk på att ha bra ventilation.
• Alternativ värmekälla 
som drivs av fotogen, 
gasol, diesel eller ved.
• Husapotek, till exempel 
första hjälpen-kit, sårvård, 
eventuella viktiga mediciner.
• Hygienartiklar, till exempel 
blöjor och mensskydd.
• Extra batterier, laddade 
powerbanks.
• Kontanter, om betalkort 
slutar fungera.
• Lista med telefonnummer till 
anhöriga, sjukhus, kommun, 
räddningstjänst, elleverantör.
     Källa:MSB

Tema hemberedskap:
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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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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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11 12 13
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Melodikrysset v.33 - 20 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 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

2 

     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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Vår älskade

Sylvia Morén
* 13 juli 1926

har stilla insomnat

† Oxberg 31 juli 2022

Kjell  Åke, Håkan och
Torbjörn med familjer

Släkt och vänner

Tack för allt gott 
som Du oss givit
Din rena kärlek 

till oss envar
Här har så tomt 

och öde blivit
Ditt goda minne 

lever kvar

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av

familjen. Tänk gärna på
Oxbergs blomsterfond,

kontakta Eva på 
070-574 39 63

Tänd ett ljus för Sylvia på
morabegravningsbyra.se

till alla Er som visat 
oss omtanke i samband 

med vår älskade

Maria Olsson
bortgång och begravning.

För alla blommor samt
gåvor till olika fonder och
för dom vackra ord som
har skänkt oss mycket 

tröst och värme.

MARTIN
Mathilda, My
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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.

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

Centralt Vikarbyn. 
Nyrenoverad lägenhet 

35 kvm. Egen ingång, par-
kering, nytt kök, tvättma-
skin, badrum med bastu. 
Uthyres 1 sept-midsom-
mar 2023. 4500 kr/mån.

070-855 32 55
———————————
ÖNSKAS HYRA

Hallå där!
Söker akut boende minst 
2rok inom Mora-kommun 

Ring mig 
070-260 37 27 /Irma

———————————
Liten lgh eller stuga 
i Rot-Näset-Holen. 

Är ekonomiskt oberoende 
pensionär. Skötsam, icke 
rökare. Har referenser. 
Hyra på autogiro, för-

skottshyra inga problem. 
Helst basinrett men 

inget krav.
070-545 76 00

———————————

TACK

Tack! till dig sköterska 
och polis som hjälpte mig 
när jag hade krockat med 
en älg natten 30/7. Ni var 
fantastiska. Tack också 
till Mattias och Andreas 
i ambulansen, Kalle på 

akuten och läkare Henrik. 
Tack alla övriga inblan-

dade också. 
Kramar Maria 

———————————
Tack till Henrik, som 

kom till vår undsättning 
när vi råkat fastna på bad-

stranden i Musi-tjärn.
2 x Eva

———————————

SÄLJES

Husvagn kabe smaragd 
GL 83 välvårdad, djur och 

rökfri,
vinterförvarad alla år.

070-340 15 66
———————————

2 st nya ryggsäckar,  
handgjorda i skinn. Elektrisk 
uppblåsbar madrass. 22 st 
skruvtvingar. 4 Limknektar. 
Hopfällbar arbetsbänk, som 

ny. Handslipmaskin.
070-320 23 54

———————————
Blåbär. 6 kg 450 kr. 

3 kg 250 kr. Beställ via 
sms med namn o mängd 

till 072-444 2902
———————————

ÖNSKAS KÖPA

Oljor & Akvareller av 
Anders Zorn, har kunder 

som betalar mer än mark-
nadspris för rätt objekt.

Hör av er, så kommer jag 
på kostnadsfritt besök.

Mobil: 073-996 45 95 el. 
poj.69@hotmail.com

——————————— 
Stuga/tomt sökes i 

trakterna Bösjön/Nåstjärn. 
Allt av intresse.
070-460 38 70

———————————

UTHYRES

Industrifastighet med 
oljeavskiljare centralt 
i Mora  vid riksväg 70. 

Lämplig för mindre verk-
samhet. Yta 200 kvm 
(10 m bred 20 m lång)

Intresseanmälan 
skickas till,

th.lundberg@outlook.com
———————————

Tack till Maria från Sollerön 
som tog ett så fint kort och 
tack till Postnord för den 

trevliga idén att göra det till 
vykort. Tack från damerna 
i utesoffan på Hanslinden

 i Våmhus.
Via Maria Forsman

———————————

EFTERLYSNING 

Ett traktorsläp har stulits 
från gamla plansilon vid 
korsningen Käsgatu och 

Femvejän i Nusnäs.
Tips lämnas till Polisen.

Ring 114 14 eller 
tipsa via webben 

———————————

 SÖKES

Bilar. Defekta och 
avställda. Upp till 500:- 
för din skrotbil. Hämtas.

073-068 01 09
———————————
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Älvdalen

UTFRÅGNING AV VÅRA 
POLITIKER INFÖR HÖSTENS VAL!

Dag:  Torsdagen den 25 augusti 
Tid:    Kl. 15.00
Plats: Älvdalens Biografteater

Vi bjuder på fi ka!

Alla varmt välkomna, även icke medlemmar!

Hånåknivägen 8, MORA 
076 - 800 15 98

GÖR OM DIG! 

BOKA GÄRNA VIA SMS.

KLIPPNING
från 

420:-
KLIPP & 
FÄRG

från 

1200:-

Medlemsmöte 24/8 
i Öna Bystuga kl. 13.30. 

Tipspromenad, korv- 
grillning och fika.

Caféorkestern 
underhåller. (50:-)

PÅ GÅNG!
Sill & grill 14/9 kl. 14.00 

på Åkersta
Annons kommer!

VÄLKOMMEN TILL 
FAMILJEDAG PÅ LILJE-
HOLMENS BONDGÅRD!
När? Söndagen den 21 augusti 

kl. 13.00-16.00
Träffa djuren, åk häst och 
vagn, gå tipspromenad.

Tema: Landsbygd

Vi bjuder på korv och fika.
Alla är välkomna!

Anmäl till: Rose-Mari Bogg
tel. 070-476 84 17 eller 

rose-mari.bogg@mora.se

Mora

Nu har du varje vecka möjligheten att nå ut till riktigt 
många hushåll och företag i Dalarna med din annons.                                                                                                                                          

Detta i och med ett unikt samarbete mellan 
fyra olika lokala tidningar. Med den 

lokala annonseringen hos oss har 
du den absolut bästa möjligheten

att nå läsare och kunder.                                                                                                                                          

Du bokar din annons som 
vanligt hos din lokala tidning

 och väljer i vilka tidningar
 du vill annonsera 
– resten sköter vi.

MÖJLIGHETER
Nu har du varje vecka möjligheten att nå ut till riktigt 

många hushåll och företag i Dalarna med din annons.                                                                                                                                          

Detta i och med ett unikt samarbete mellan 
fyra olika lokala tidningar. Med den 

lokala annonseringen hos oss har 
du den absolut bästa möjligheten

Du bokar din annons som 
vanligt hos din lokala tidning

 och väljer i vilka tidningar

MÖJLIGHETER

MORA

ORSA

Venjan

ÄLVDALEN

RÄTTVIK

LEKSAND

SÄLEN

MALUNG

Vansbro

Nornäs

Långfl on

Fastnäs

Nås

Kristina Haag
070-746 56 93

kristina.haag@bokstaven.se
Upplaga 10.000 ex

Sune Eriksson
073-10 10 199
sune@masen.se

Upplaga 20.000 ex

Kristina Haag
070-746 56 93

kristina.haag@bokstaven.se
Upplaga 15.500 ex

0280-120 00
tidningen@malungsbladet.se

Upplaga 12.000 ex
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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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TEKNISKA DATA FÖR FORD MUSTANG MACH-E GT AWD
Elmotor: Max effekt 487 hk. Max vridmoment 860 Nm.
Batteri: Litiumjon på 91 kWh. Laddeffekt 11 kW AC / 150 kW DC.
Kraftöverföring: En främre och en bakre elmotor, fyrhjulsdrift. Enväxlad låda.    
Fjädring: Fram: fjäderben med undre triangellänk. Bak: multilänkaxel.
Styrning: Elservo. Vändcirkel 11,6 meter. 
Bromsar: Skivor fram och bak. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 298, längd 474, bredd 188, höjd 161.
                Tjänstevikt 2 273. Max släpvagnsvikt 750-1000.  
Prestanda: Toppfart 200 km/h. Acceleration 0-100 km/h 3,7 sek.
Förbrukning/Miljö: 20,0 kWh/100 km blandad körning. Räckvidd 500 km (WLTP).
Pris: 999 900 kronor (exkl. 70 000 kr i klimatbonus om medel finns).

         + PLUS           - MINUS
 Hög standardutrustning Låg taklinje i baksätet 
 Batteri och prestanda  Hög prislapp
 Snygg formgivning 
 Komforten

Ford Mustang Mach-E släpptes lös för 
bara ett år sedan men redan nu galop-
perar en ny prestandastinn GT-modell 
ut i manegen. Vad sägs om 487 frustan-
de hästkrafter och ett magnifikt vridmo-
ment på 860 Newtonmeter? Det behöv-
des inte många sekunders övertalning 
för att vi skulle hoppa upp i sadeln och 
väl där imponeras av en vildhäst med 
extremt hög svansföring.

Alla hästraser har i grunden tre gångar-
ter: skritt, trav och galopp. Därmed är 
det inte svårt att gissa varför körlägena 
hos Mach-E döpts till Whisper, Active 
och Untamed. Men hos nya GT finns 
ytterligare ett läge som kallas för Unta-
med Plus, vilket närmast kan liknas med 
att kärran sparkar bakut och skenar.

Sporras till framgång
Hur ser man då att det är en Ford Mus-
tang Mach-E GT som grannen köpt sig 
och inte standardbrorsan? Det är inte 
det lättaste men i fronten har luftinta-
gen växt till sig och hjulhusen fylls upp 
med 20-tumsfälgar tillika knallröda 
bromsok från Brembo. Samtidigt har 
baken uppgraderats med en diffusor, 
ett stort GT-emblem och alla som vill 
sticka ut från mängden beställer natur-
ligtvis sin muskelknutte i läckra Cyber 

Orange. Låt oss nu spana in insidan 
som domineras av en stående pek-
skärm på 15,5 tum samt nya sportstolar 
med rejäla sidostöd. Baksätet bjuder på 
gott om plats och det gör även baga-
geutrymmet med sina 402 liter. Lägg till 
detta den främre frunken som rymmer 
ytterligare 80 liter och vill du ha med 
dig ett par kajaker så går det utmärkt 
att lasta upp till 75 kilo på taket.

Dags att sadla om
Men det som gör Mustang Mach-E GT 
mer vild än tam är naturligtvis elmoto-

rerna och vid fullt gaspådrag levereras 
487 hästkrafter. Det är nu man måste 
känna på körläget Untamed Plus och 
vips accelererar pållen från noll till 
hundra på 3,7 sekunder. Toppfarten 
har dessutom ökat till 200 km/h men 
ju tyngre högerfot desto snabbare drä-
neras batteriet på 91 kWh. Räckvidden 
anges till 50 mil men siffran ändras blixt-
snabbt om du ger elbilen fria tyglar. Nu 
kommer förmodligen inte ägarna att 
bry sig det minsta – för även om Mus-
tang Mach-E GT har goda familjebils-
kvaliteter så är det här en vildhäst för 
ryttare som vill uppleva fartens tjusning 
och är beredda att sätta hela insatsen 
på en vinnare. Hur mycket? Tja, 999 900 
kronor plus 22  000 extra för den apel-
singula färgen. Vem har sagt att ridsport 
är billigt?

Text: Johannes Gardelöf / © CNP AB
Foto: CNP AB 

MUSTANG MED HÖG SVANSFÖRING



Lennart Sacrédeus
Mora kommunfullmäktiges ordförande, Stranden, tidigare riksdagsman i skatteutskottet och 
europaparlamentariker som 1:e vice ordförande för EU:s arbete med Ukraina, Belaus och Moldavien, 
nu nr 1 på KD-listan i Mora och nr 3 till riksdagen. 
070-630 10 53, lennart.sacredeus@mora.se 

• Erfarenhet, trygghet, stabilitet och samarbetsförmåga i kommunledningen. 
• En lyhörd, kompetent och effektiv kommun, som utvecklar vår gemensamma fina bygd.
• Fokus på gemensamma hållbara och goda mål för allas bästa.

 1) En lyhörd Mora kommun för människors, näringslivets och miljöns skull – och där hela kommunen med Mora, Sollerön, 
  Venjan och Våmhus samt alla byar räknas och kan vara delaktiga.
 2) Prioritera äldrefrågor – och även fler barnlekplatser.    
 3) Stärk föräldraskapet och familjens roll för ökad trygghet och trivsel.
 4) En tydligare skola med kunskapsglädje, skolanda, höga ambitioner, arbetsro och trygghet. Bevara byskolorna.  
 5) Fler idrottstävlingar mellan skolorna. Bryt ungdomars tilltagande psykiska ohälsa. 
 6) Nya bostäder – i hela kommunen. Förtäta varligt.   
 7) Vårda vårt unika och rika kulturarv, levandegör det och för det vidare till nya generationer.    
 8) Fortsätt upprustningen av  cykel- och vägnätet.     
 9) Stöd föreningslivet för samhällsgemenskap och bryta ofrivillig ensamhet.     
 10) Större social trygghet, stärkta familjer och mer sammanhållning ger lägre kostnader – och möjliggör sänkt skattebörda. 

Birgitta Sacrédeus, regionråd, Stranden, 
nr 1 för KD till Dalarnas regionfullmäktige, 
nr 3 på KD-listan till Mora kommunfullmäktige. 
070-573 34 47, birgitta.sacredeus@regiondalarna.se 

• Återöppna Mora BB! Lär av Norge.  
• Äldremottagning på Vårdcentralen.  
• Nära och snabb vård i hela Dalarna  
• Staten ska garantera likvärdig vård.  

Göran Aronson, kommunstyrelsen, 
senior nätverksingenjör, Hånåkni, 
nr 2 på Moras KD-lista.  
072-050 22 57, bilbo65@gmail.com
• Prioritera omsorgsfrågor, 
 de äldre och barnen!

Johan Lithén, byggnadsnämnden, 
inköps/logistikschef, Selja,
nr 4 på Moras KD-lista. 
070-595 70 79, johan.lithen1@mora.se 
• Idrotten behöver långsiktig   
 underhålls- och investeringsplan!   

Keste Norlin, miljönämnden, lärare, 
Mellan-Selbäck, 
nr 5 på Moras KD-lista. 
070-334 77 71, kerstin.norlin12@gmail.com 
• Fullfölj Saxviksängen, 
 bevara biologisk mångfald!

Följ oss på www.kristdemokraterna.se 
FB Kristdemokraterna i Dalarna 
FB Kristdemokraterna i Mora

KRISTDEMOKRATERNA
VAL TILL RIKSDAGEN

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat

du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fl er än en

eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

 1 Ebba Busch, partiledare, Uppsala

 2 Mathias Bengtsson, politisk sekreterare, Gagnef

 3 Lennart Sacrédeus, fullmäktiges ordförande, Stranden

 4 Samuel Hedström, fastighetsförvaltare, Borlänge

 5 Torsten Larsson, ekonom, Dala-Järna

 6 Anders Bengtsson, socionom, Gagnef

 7 Carin Malm, pol kand statsvetenskap, Insjön

 8 Roger Westlund, tentamenssamordnare, Falun

RÖSTA KD I ALLA TRE VALEN! 
KRYSSA DIN KANDIDAT!  

KRYSSA LENNART FRÅN NORRA DALARNA TILL RIKSDAGEN! 

KRISTDEMOKRATERNA

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat

du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fl er än en

 3 Lennart Sacrédeus, fullmäktiges ordförande, Stranden

KRISTDEMOKRATERNA

VAL TILL REGIONFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat
du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fl er än en
eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

 1 Birgitta Sacrédeus, regionråd, Strand
 2 Jonas Hillerström, tjänsteman, Borlänge
 3 Helena Vådegård, lärare, Säter
 4 Roy Uppgård, företagare, Avesta
 5 Torsten Larsson, ekonom, Dala-Järna
 6 Anders Bengtsson, socionom, Gagnef
 7 Carin Malm, pol kand statsvetenskap, Insjön
 8 Roger Westlund, tentamenssamordnare, Falun
 9 Ann-Christin Anderberg, fd förvaltningschef, Ludvika
 10 Daniel Sandvik, leg läkare, Mora
 11 Per Mårthans, företagare, Rättvik

KRISTDEMOKRATERNA

VAL TILL REGIONFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat
du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fl er än en

 9 Ann-Christin Anderberg, fd förvaltningschef, Ludvika

KRISTDEMOKRATERNA

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidatdu helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fl er än eneller någon annan kandidat än dem som står nedan.

 1 Lennart Sacrédeus, fullmäktiges ordförande, Stranden 2 Göran Aronsson, senior nätverksingenjör, Hånåkni 3 Birgitta Sacrédeus, regionråd, Stranden
 4 Johan Lithén, inköps/logistikschef, Selja
 5 Keste Norlin, lärare, Mellan-Selbäck
 6 Daniel Sandvik, läkare, Färnäs
 7 Kristina Snäll, redovisningsekonom, Tuvan 8 Jan Rova, bibliotekarie, Saxnäs
 9 Susanne Kristoffersson, studiecoach, Stranden 10 Zbigniew Karczewski, lärare, Tomtebo
 11 Sören Pettersson, elektronikingenjör, Våmhus 12 Elisabeth Svensdotter, barnmorska, Nusnäs 13 Göran Granström, idrottslärare, Stranden 14 Marita Robelin, barnmorska, Morkarlby
 15 Anneli Mattsson Kershaw, lärare, Östnor 16 Kjell Arvidsson, lastbilschaufför, Färnäs
 17 Marianne Berlin Forsgren, leg sjuksköteska, Läde 18 Sonja Tångring, barnsköterska, Morkarlby

ÖPPNA MORA BB 
BROBYGGARE I OSÄKRA TIDER

TRADITION, TRYGGHET, FRAMÅTANDA


