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Vecka 36

Årgång 46

Onsdagen den 7 september 2022

VÅRT MORA
KAN BÄTTRE

VI VILL OCH VI KAN
GÖRA MORA BÄTTRE!
MORA – DALARNA

Andreasgårdens expedition: 0250 - 55 2900 • mora.forsamling@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsexpeditionen: 0250 - 55 2950 • mora.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

MORA
GUDSTJÄNSTER
Tisdag 6 september
Mora kyrka
9.00 - 11.00 GUBBFRUKOST, Andreasgården. Vi
äter frukost tillsammans
och samtalar, kostnad 40
kronor kontant eller Swish.
12.00 - 13.30 SOPPLUNCH, Andreasgården.
Första för termin. Broccolisoppa, smörgås, kaffe och
kaka. 60 kronor eller Swish.
Nytt pris från och med höst.
Torsdag
8 september
Sollerö
kyrka
7.00 - 8.00 STILLA MORGON, Mora kyrka. Musik,
tystnad, bön, meditation
eller en stund att bara vara.
Du bestämmer själv när du
kommer och när du går.

Venjans kyrka
Våmhus kyrka

Torsdag 15 september
7.00 - 8.00 STILLA MORGON, Mora kyrka. Musik,
tystnad, bön, meditation
eller en stund att bara vara.
Du bestämmer själv när du
kommer och när du går.
Söndag 18 september
15.00 HÖGMÄSSA, Mora
kyrka. Präst Hélena Ànderson - Frisk.

SOLLERÖN
Onsdag 7 september
11.00 - 13.00 SY-QLAN,
Sollerö prästgård. Vi träffas
för gemenskap med eller
utan handarbete.
Torsdag 8 september
10.30 - 12.00 SOLLERÖ
KYRKOGRUPP, Sollerö
prästgård. Varmt
välkomna till kyrkogruppen
på Sollerön, var med och
inspirera och inspireras när
det gäller verksamheten
och gudstjänstlivet lokalt.

Lördag 10 september
10.00
18.00ÄR
DROP
DU-SOM
FÖDD 2007/2008
- IN DOP, Mora kyrka.
Har dopet inte blivit av?
Ta chansen att döpa ditt
barn eller dig själv. se mer
information på hemsidan,
svenskakyrkan.se/mora

Tisdag 13 september
MESSY CHURCH
9.00 - 11.00 GUBBFRUKOST, Sollerö prästgård.
Torsdag 15 september
14.00 - 16.00 PRÄSTGÅRDSCAFÈ, Sollerö
prästgård.

Torsdag 8 september
9.30 - 11.30 KYRKIS,
Änglagården.
18.00 STILLA RO,
Änglagården. Präst Ulf
Jonsson.

Tisdag 13 september
11.30 - 13.00 SOPPLUNCH, Änglagården.
Mineastronesoppa,
VENJAN
och SIKNÄS
EKUMENISKT
MUSIKCAFÉ
smörgås, kaffe och kaka
11 september
18.00 STILLA RO, Venjans 60 kronor eller Swish.
kyrka. Präst Ulf Jonsson
Torsdag 15 september
9.30 KYRKIS, Änglagården.
SJUNG I KÖR MED OSS

VÅMHUS

Söndag 18 september
11.00 MÄSSA, Våmhus
kyrka. Präst Hélena
Ànderson - Frisk
12.00 VÅMHUS KYRKOGRUPP, Änglagården.
Utveckling, förankring och
planering av kommande
TERMINSSTART SOPPLUNCH
verksamhet. Välkommen
att delta och bidra!

Tisdag 6 september
11.30 - 13.00 SOPPLUNCH, Änglagården.
Första för termin. Broccolisoppa, smörgås, kaffe och
kaka. 60 kronor eller Swish.
Nytt pris from i höst.

DROP-IN DOP
Har dopet inte blivit av? ta chansen att
döpa ditt barn eller dig själv

SY-QULAN

Söndag 11 september
11.00 GUDSTJÄNST DIAKONINS DAG, Mora kyrka.
Tisdag
13 september
Vi träffas
för
12.00
13.30 SOPPgemenskap
LUNCH, Andreasgården.
Söndag 11 september
med eller utan
Minestronesoppa,
smörgås, 15.00 GUDSTJÄNST DIAhandarbete
kaffe
och kaka 60 kronor
KONINS DAG, Sollerö kyrka.
eller Swish.

Med reservation för eventuella ändringar, för information och aktuellt kalender, se www.svenskakyrkan.se/mora
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-DITT LOKALA ALTERNATIV

Hej
Mitt namn är Maria
Scharffenberg. Har arbetat som präst i 25
år. Senast en kort sejour i Idre-Särna församling. Men sedan
22 augusti så är jag
här i Mora. Jag har rört
på mig ganska mycket
och bland annat arbetat i Svenska kyrkan i
Utlandet under 10 år.
Det hann bli sex olika
länder, även om jag bara bott i tre av dem. Men
efter min tid ibland annat Wien och Haag ska det
nu bli roligt att få bekanta sig med en ny stad
och får trampa svensk mark under fötterna. Ser
fram emot att få utforska Moras alla dolda skatter och lära känna er i församlingen.

CARLSSONS URMAKERI
MORA
Reparerar alla
typer av klockor.
Byter alla batterier.

Rostlagning
bilar
070-580 75 76

0250-161 11, 070-577 27 17

ÖPPNA MORA BB

- för nära och trygg förlossning!
Snabbspår för äldre på vårdcentralen
- möte med samma personal.
Birgitta Sacrédeus
Regionråd (KD) med lång erfarenhet
av hälso- och sjukvård och
regional utveckling.
Redo att leda regionen.

ÄKTIGE

VAL TILL REGIONFULLM

KRISTDEMOKRATERNA

birgitta.sacredeus@kristdemokraterna.se

KRYSSA
BIRGITTA SACRÉDEUS

kandidat
att sätta ett kryss för den
Du kan personrösta genom
er än en
kan inte personrösta på fl
du helst vill ska bli vald. Du
.
nedan
står
som
dem
at än
eller någon annan kandid
råd, Mora
1 Birgitta Sacrédeus, region
man, Borlänge
2 Jonas Hillerström, tjänste
Säter
lärare,
ård,
Vådeg
3 Helena
Avesta
4 Roy Uppgård, företagare,
m, Dala-Järna
5 Torsten Larsson, ekono
om, Gagnef
6 Anders Bengtsson, socion
tenskap, Insjön
7 Carin Malm, pol kand statsve
enssamordnare, Falun
8 Roger Westlund, tentam
a
fd förvaltningschef, Ludvik
9 Ann-Christin Anderberg,
, Mora
10 Daniel Sandvik, leg läkare
Rättvik
gare,
företa
11 Per Mårthans,

Älvdalens sim- och ishall
FRISKVÅRDSUTBUD

Hos oss finns en rad möjligheter av
bokningsbara friskvårdsutbud till
företag, föreningar och privatpersoner.
Perfekt till kick off/teambildning!

FINT PÅ GRAVEN I HÖST
Mora församling erbjuder
Höstsmyckning enligt bilden för 280 kr
(smyckningen sker v 41- 42)
Beställ senast den 15:e september
på 0250-55 29 50 eller
mora.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Vi färdigställer efter era önskemål
och ni kan välja mellan:
Aqua Crossfit
Cirkelträning
Livräddning
Ishall (vintertid)
Utomhusaktiviteter (sommartid)
Simhall
För offert och bokning kontakta oss via mejl:
simhall.ishall@alvdalen.se

0251-312 83
simhall.ishall@alvdalen.se
Alvdalen.se/simhall
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Detta vill SD göra för Mora
Mora är en kommun med stor potential där vi behöver säkerställa en god kvalitet inom skola, vård och omsorg, vilket vi anser
vara kommunens kärnverksamhet.
Vi strävar alltid efter att bibehålla och utveckla en förstklassig
kvalitet i dessa verksamheter. Det är en strävan som genomsyrar allt vi arbetar för.

Glädje och trygghet genom hela livet
• Kommunens elever ska ligga i topp i Sverige och stå sig väl i
konkurrens med världen.
• Vi ska erbjuda ett rikt utbud av av fritidsaktiviteter samt en
stimulerande arbetsmarknad.
• Våra trygghets- samt särskilda boenden ska ge en guldkantad
tillvaro till de behövande.
• Att personalen i kommunal verksamhet talar god svenska
ser vi som en självklarhet.
• Vi ser inte vinsten för eleverna i att slå ihop högstadieskolorna till en.
Vi tror på småskalighet och har andra förslag för strandenområdet.

En hållbar attraktiv kommun
• Mora ska arbeta för att fler upphandlingar hamnar lokalt.
• Inrätta en kommunal lantmätare.
• Vi ska arbeta aktivt för att underlätta nyetablering och
drivande av bolag.
• Hela kommunen ska ha god kommunal kommunikation detta
gäller även våra byar och samhällen utanför tätorten.
• Arbeta för att Mora ska ingå i elområde 2 istället för 3.

Mora
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ÖPPNA MORA BB

BROBYGGARE I OSÄKRA TIDER • TRADITION, TRYGGHET, FRAMÅTANDA
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 effektiv, kompetent och lyhörd kommun. Bevara byskolarna.
• En tydligare skola med kunskapsglädje, arbetsro, trygghet och skolanda.
• Främja att Mora, Sollerön, Venjan, Våmhus och alla byar utvecklas.

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!

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.

Keste Norlin, miljönämnden, lärare,
Mellan-Selbäck,
nr 5 på Moras KD-lista.
070-334 77 71, kerstin.norlin12@gmail.com
• Främja bygdens kulturarv, stötta
hantverkare och levande fäbodar.

RÖSTA KD I ALLA TRE VALEN!
KRYSSA DIN KANDIDAT!
KRYSSA LENNART FRÅN NORRA DALARNA TILL RIKSDAGEN!

Johan Lithén, byggnadsnämnden,
inköps/logistikschef, Selja,
nr 4 på Moras KD-lista.
070-595 70 79, johan.lithen1@mora.se
• Ungdomshall på hemmaplan.
• Fortsätt upprustningen av vägnätet.
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

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

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 fler än en
eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

KRISTDEMOKRATERNA

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

KRISTDEMOKRATERNA

VAL TILL REGIONFULLMÄKTIGE

kryss för den kandidat
Du kan personrösta genom att sätta ett
på fler än en
du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta
står nedan.
eller någon annan kandidat än dem som
1
2
3
4
5
6
7
8

Ebba Busch, partiledare, Uppsala
Gagnef
Mathias Bengtsson, politisk sekreterare,
Stranden
Lennart Sacrédeus, fullmäktiges ordförande,
Borlänge
Samuel Hedström, fastighetsförvaltare,
Torsten Larsson, ekonom, Dala-Järna
Gagnef
Anders Bengtsson, socionom,
Insjön
p,
statsvetenska
kand
pol
Carin Malm,
Falun
Roger Westlund, tentamenssamordnare,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

1 Lennart Sacrédeus, fullmäktiges ordförande,
Stranden
2 Göran Aronsson, senior nätverksingen
jör, 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

Anders Ossmyr, Snickare,
Våmhus
Barn, ungdomar och äldre ska
även dom ha ett meningsfullt liv
och en bra fritid i vår kommun.

VÅRT MORA
KAN BÄTTRE

Morapartiet
Ditt lokala framtidsparti

Vi älskar att städa...
Lennart Sohlberg
Kommunalrådskandidat

Anna Bength
Kandidat #4

BÄTTRE SKYDD
FÖR VÅLDSUTSATTA
KVINNOR OCH BARN

Lämna jobbet till oss!

Professionell hemstädning
Helt enligt dina önskemål
Mora Städ & Fönsterputs AB

Örjasvägen 3 MORA • 0250-500 999
info@morastad.se • www.morastad.se
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NÄRA OCH SNABB VÅRD I DALARNA

IFK Mora skidklubb

• Återöppna Mora BB! Lär av Norge.
• Äldremottagning på Vårdcentralen.
• Staten ska garantera likvärdig vård.

Årsmöte

Daniel Sandvik,

Tid:

leg läkare, Färnäs,
nr 6 till Mora kommunfullmäktige,
nr 10 till Dalarnas regionfullmäktige.

076-785 96 20,
daniel.sandvik.
mora@gmail.com

Torsdag 22 september kl 19.00

VAL TILL REGIONFULLMÄKTIGE

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Plats:
KRISTDEMOKRATERNA
KRISTDEMOKRATERNA

kandidat
Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den
fler än en
du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på
eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
Du kan personrösta genom att sätta ett
kryss för den kandidat
du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta
på fler än en
eller någon annan kandidat än dem som
står nedan.
1 Birgitta Sacrédeus, regionråd, Strand
2 Jonas Hillerström, tjänsteman, Borlänge
1 Lennart Sacrédeus, fullmäktiges ordförande,
3 Helena Vådegård, lärare, Säter
Stranden
2 Göran Aronsson, senior nätverksingen
4 Roy Uppgård, företagare, Avesta
jör, Hånåkni
3 Birgitta Sacrédeus, regionråd, Stranden
5 Torsten Larsson, ekonom, Dala-Järna
4 Johan Lithén, inköps/logistikschef, Selja
6 Anders Bengtsson, socionom, Gagnef
Insjön
5
Keste
Norlin, lärare, Mellan-Selbäck
7 Carin Malm, pol kand statsvetenskap,
8 Roger Westlund, tentamenssamordnare, Falun6 Daniel Sandvik, läkare, Färnäs
7 Kristina Snäll, redovisningsekonom,
9 Ann-Christin Anderberg, fd förvaltningschef, Ludvika
Tuvan
8 Jan Rova, bibliotekarie, Saxnäs
10 Daniel Sandvik, leg läkare, Mora
9 Susanne Kristoffersson, studiecoach,
11 Per Mårthans, företagare, Rättvik
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

Vasaloppets Hus, Gustav Vasasalen
Anmälan senast 15 september till
skidor@ifkmora.se

Välkomna till årsmötet!
Styrelsen

Vill du spela
folkmusik?

Hans Jansson, Tekniker, Vika

Vi ska ha levande byar med bra
kommunikationer och skolor, samt
riktigt bra förutsättningar för
företagande.

Morapartiet
Ditt lokala framtidsparti

HAR DU FRÅGOR
OM GLAUKOM?
(grön starr)

Glaukomföreningen
Dalarna Norra

Kom till höstens
spelträningar
Söndagar kl 18
Majstångsbacken,
Mora Noret (SPFs lokaler)

Mora Spelmanslag

070-542 42 07
dalarnanorra@glaukomforbundet.se

Följ oss på

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.

Mats-Gunnar Eriksson,
kandidat 1

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

mora.liberalerna.se
facebook.com/LiberalernaMora
mora@liberalerna.se
Masen 2022 | v. 36 | Sid. 6

Hanna Romelin,
kandidat 2

Välkommen till höstens föräldragrupper
• ABC, måndagar
• Connect, måndagar
• Komet, måndagar
Möjlighet till barntillsyn i Öppna förskolans lokaler

STUBBFRÄSNING RH BILMEK
Långlet, Mora • 0250-310 22
& VASSLOPPIS
KLIPPNING KURIOSA
OCH LITE ANTIKT

www.rhbilmek.se • Alltid fri lånebil!

ML SERVICE
WWW.MLSERVICE.INFO

070-261 10 50

Föräldrar är de
personer som har
störst möjlighet att
påverka sina barns
framtid

Torsdagar - söndagar 13 - 17
så länge vädret tillåter...

Helst kontanter
070-818 21 28
Flygfältsv. 70, Tallhed - Orsa

Marie Lund, Medicinsk
sekreterare, Stormyren
Oavsett var i livet man befinner sig
eller vilka fritidsintressen man än
har, ska det finnas en plats för alla
i Mora.

Information om kursstart och anmälan
till kurserna finns på vår webbplats
morakommun.se/sök på föräldraskapsstöd
OBS! Begränsat antal platser för att minska
smittspridning.

TRÄDBESIKTNING GRATIS!
TRÄDFÄLLNING
STUBBFRÄSNING
TRÄDGÅRDSSERVICE
Nyttja RUT-avdraget: 50% av arbetskostnaden i avdrag

Skogspraktikern.se

Skogspraktikern.se

Morapartiet
Ditt lokala framtidsparti

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

Vi t
a
nej ckar in
till j
obb te
!

Tel. 070-288 37 54

Leif Halvarsson, Regionchef,
Mora
Satsa mer på de unga! Ökade
resurser, bra och säker skolgång,
fler möjligheter till meningsfull
fritid även utanför den traditionella
idrotten. Fler hyresrätter, och fler
enkla instegsjobb.

Morapartiet
Ditt lokala framtidsparti

BLÅ 1 N
BÄ ,6 K U ÄV
R O G EN
CH HAL
LIN LON
GO ,
LOKALODLAT
NL
BUTIKEN ÄR ÖPPEN ONSD-FRED KL.10-18 ÅDOR

ÄVEN FÖRSÄLJNING OCH AVHÄMTNING VID:

Älvdalen vid bion .................kl. 17.00-18.00 tors 8/9 och månd 12/9
Handlarn Våmhus ............... kl. 16.00-16.30 fred 9/9 och månd 12/9
Orsa vid Cirkle K .................. kl. 17.00-17.30 fred 9/9 och månd 12/9
Mora vid Rosa Huset.......................kl.18.30 månd, onsd, torsd, fred.
Sms:a gärna för beställning • Passa på! Sista veckorna nu...

Tel. 076-212 15 88 • www.sollerojordgubbar.se
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Ingvar ”Nille” Niilimaa, Aktiv
pensionär, Stranden
Vi ska vara bäst inom vård, skola
och omsorg.
Vi har ansvar för alla som bor
och vistas i kommunen, men jag
vill samtidigt ha en fungerande
integrationspolitik.

Klipp ur

LIVSKÄLLANS
TRIVSELTRÄFF
CAFÈORKESTERN

Tisdag 13 september kl. 14 – 16
i Centrumkyrkan, Mora

Morapartiet

Fri entré – Fika – Ulla-Britts åror.
Kom i tid – 80 platser
Ett arrangemang av ideella föreningen
Livskällan/Radio Kavalkad i samarbete
med Centrumkyrkan

Ditt lokala framtidsparti

BARNPRYLS-

1-2 oktober

Lö 10-17, Sö 10-14

FÖRSÄLJNING

VARMT VÄLKOMNA!

på Folkparken Skeer i Orsa!

Nästa träff
11 oktober – musik ej klar
22 november med Kjell Thiger

Vill du vara med och sälja?

11/9 kl 18:00 öppnar webbanmälan!

bit.ly/barnpryl-ht22

RADIO KAVALKAD

Det ﬁnns 60 säljplatser (+ 10 reservplatser).
Länken slutar att fungera när det är fullt.
Mer info på Facebook.com/barnpryl

För bättre vård och
kommunikationer i Mora
- Vi bygger och planerar för vårdcentral, BUP, operationshus och
habilitering på Mora lasarett för sammanlagt 1,3 miljarder kronor.
- Vi vill verka för snabbare tågförbindelser Mora-Stockholm.
- Utred en närsjukvårdsorganisation med Mora lasarett
som nav i norra Dalarna.
- Vi vill öka samarbetet mellan Mora kommun
och Region Dalarna kring Mora flygplats.
- Stora investeringar kräver fortsatt
ordning och reda i ekonomin.
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94,1 & 89,1 MHz
Radio Siljan med musiken från Här, Då och Nu.

Nu är hösten här och lika så många av Radio
Siljans uppskattade program.
God morgon Siljan 06 – 09:
Nyheter, Trafik och väder samt lokala inslag från
Siljansbygden.
Siljan idag 09 - 12
Grattis hör du varje vardag mellan kl 10
Önsketimmen på helger kl 10
Siljanstoppen Mån och Fredag kl 11.

Nyskördat!

VED SÄLJES

Välkomna till vår
butik på
Önavägen 18.

Torr björkved i
olika storlekar.
070-268 55 58,
Per-Erik

Öppet alla dagar
8-19

SKROTBILAR

Endast Swish-betalning
Välkomna!
070-574 13 82

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

Joakim Linder, Företagare,
Rödmyren. Viktigt att skapa
större engagemang hos kommuninvånarna kring alla kommunala
frågor och hur kommunen styrs.
Väg- och fastighetsunderhållet ska
ha ökade anslag. Vi måste också
stärka skolan, omedelbart!

Zenit 12 – 18
Lättlyssnad eftermiddag med lokala inslag
Mot midnatt 18 – 24 *
Musik hela kvällen
* Gäller inte alla dagar

Köp radioreklam direkt på webben, enkelt och billigt.
radiosiljan.com/webbutik

Bli helårskund

Teckna årspaket inklusive produktion från endast 1500 kr/mån.

Morapartiet
Ditt lokala framtidsparti

Priser exkl. moms. Ingen reklamskatt på radioreklam.

Upptäck den
laddbara friheten.

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.

Energiförbrukning blandad körning EV6 GT Line: 17,2 kWh/100 km enligt körcykeln WLTP.
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FÖR ETT HÅLLBART
OCH VÄXANDE MORA
Fredag 7 oktober

LIVE PÅ SCEN

The Blue
Mountain
Boys
Entré 200:-

Förköp via evenemang@
evertsbergsbygdegard.se
eller köp i dörren.

Vi har öppet 18.00-01.00
Bandet spelar
från kl. 20.30
Alla evenemang och
information finns på
vår facebooksida,
Bjärres bygdegård
och på hemsidan
www.evertsbergsbygdegard.se

Anna Hed

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.

BION I ORSA
Järnvägsgatan 33, 794 30 Orsa
Telefon: 073-065 89 21
www.orsabio.se

Där Kräftorna sjunger

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

Från 11 år. 120:-

Onsdag 7/9

14:00

Göta Kanal, Vinna
eller Försvinna
Barntillåten. 120:-

Onsdag 7/9

18:00

Downton Abbey
Barntillåten. 120:-

Fredag 9/9

18:30

Mamma Mu Hittar Hem
Barntillåten. 120:-

Söndag 11/9

14:00

Hurra! Vi fyller år.
Mockfjärds är Sveriges ledande fönsterbytare. Vi byter fönster enkelt, tryggt
och snyggt – självklart anpassat för
just ditt hus och dina behov.
I år firar vi 25 år som Fönstermästare
och vi ger dig en rabatt som motsvarar
25% på våra storsäljare; fönster och altandörrar från serierna Ultimat och Prima.
Läs mer om kampanjen på mockfjards.se

Boka ett kostnadsfritt hembesök
mockfjards.se / 020-43 00 00
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Vi firar 25 år med

25%

GÄLLER
TILL OCH MED
9 OKT

Masen, i din postlåda
tisdagar och onsdagar
Så fungerar varannandagsutdelning

Du har kanske läst eller hört att PostNord pratar
om varannandagsutdelning, men vad menas egentligen 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 PostNord förändra verksamhet och modell efter människors 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.

MC DÄCK
till alla

Bygglovsritningar
ordnas

0250-109 01

072-700 84 89
www.tj-invest.se

Dössjonsvägen 23 • MORA • www.moradackofalg.se

HUNDENS VECKA
på Mora Brukshundsklubb
i samarbete med
Studiefrämjandet
12/9 - 18/9
Aktiviteter varje
dag, hela veckan.
För fullständigt schema,
se våran hemsida:
www.morabk.com
VÄLKOMNA!

Så här går det till

Med varannandagsutdelning får du brev, tidningar
och reklam varannan vardag, istället för varje vardag 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 rundor beroende på vilken dag det är.

Ingela Ossmyr, Barnskötare,
Våmhus
Vi ska ha en vård, skola och
omsorg som fungerar bra.
Alla inom äldreomsorgen ska ha
rätt till ett meningsfullt liv.

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

Morapartiet

• 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 utrullningen med norra regionen före sommaren 2022.

0250-713 85 • annons@masen.se

Ditt lokala framtidsparti

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

Tel 0250-105 30 • www.johnohren.se
Masen 2022 | v. 36 | Sid. 11

HJÄLTEN PÅ
FYRA HJUL
Bilnyhetsbyrån Johannes Gardelöf CNP AB presenterar:
Krönika / Carl-Ingemar Perstad

(F l o r i d a – U S A)
Utan bilen stannar USA och det är
Amerikansk politik är känd för sina helt sant. I bilens hemland är det glest
brutala svingar, förnedrande påhopp mellan turerna i kollektivtrafiken, om
den nu överhuvudtaget existerar. På
garageuppfarten däremot trängs ofta
4-5 bilar eftersom en kärra per familjemedlem är mer regel än undantag.
När man får ta sitt körkort beror på vilken delstat man bor i - men snittåldern
ligger på sexton år. Oftast får man tjugo teorifrågor på nätet och sedan är
det dags för uppkörning. Här handlar
det om en sväng runt kvarteret. Eleven
och det enda som republikaner och ska visa förmågan att bromsa, svänga
demokrater är överens om är att man in till kanten och parkera.
inte är överens. Men det finns faktiskt
en sak som de politiska fienderna är Bilarna byts sällan utan går ofta i arv
eniga om - nämligen bilen. När mil- inom familjen. Farmors Chevrolet
jövänner började protestera mot bi- Caprice eller morfars Volvo 960 blir
lismen röstade politikerna i senaten tonåringens första bil. Även om han
fram ”Car Appreciation Day” som firas eller hon skulle föredra brorsans Dodi hela USA varje år för att hedra hjälten ge Charger eller mammas Ford F-150.
på fyra hjul.
”Car Appreciation Day” firas i början
av juli varje år och då är det tradition
Dagen till ära dyker politikerna upp på att se en högoktanig bilfilm i en äkta
bilträffar och givetvis blir det pluspo- drive-in-bio. Hollywood insåg tidigt
äng om man äger en klassisk amerika- att bilen både pumpar upp varvtalet
nare. Joe Biden gör ingen hemlighet på våra hjärtan och samtidigt pumpar
av att hans stora passion på hjul är en in stora pengar till filmkassan.
grön Corvette Stingray från 1967. Fast
en hake med presidentjobbet är att En given favorit är Bullitt från 1968 som
Biden inte längre får köra pärlan of- kanske är den bästa bilfilmen någonfentligt utan måste alltid ha en chauf- sin. Biljakterna i de branta backarna
för från Secret Service.
satte San Francisco på världskartan
och Steve McQueen gav Ford Mustang en rejäl hästspark uppåt i försäljningsstatistiken. Nu blåser vi snuten
med Burt Reynolds räknas också till
kultklassikerna trots att slutet alltid
var givet. Sheriffen framstod som den
ständige idioten när Bandit drog järnet med sin svarta Pontiac Trans Am.
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The Fast and the Furious från 2001
gav ny skjuts åt bilfilmerna med nervkittlande street racing och är en av de
mest inkomstbringande filmserierna
genom tiderna. Hitintills har Universal

Pictures dragit in 67 miljarder kronor
på tio filmer. Om jag har något stalltips? En personlig favorit är Le Mans
66 där Ford ska försöka att slå Ferrari
som dominerat det klassiska 24-timmars loppet under många år. Att filmen bygger på verkliga händelser,
med Matt Damon i rollen som bildesignern Carroll Shelby, gör den förstås
ännu bättre.
Ryktet säger att Shelby alltid slickade
på en 100 dollars sedel innan hans
mästerverk skulle provåkas av cheferna. Han fäste den sedan på instrumentbrädan och om passageraren
lyckades greppa sedeln innan kärran
nått 100 km/h så fick man behålla trofén. Ingen ska ha lyckats!

Carl-Ingemar Perstad,
CNP: s USA-korrespondent
/© CNP AB

Recept
VÄLKOMMEN TILL ÅKERSTA
14 september kl. 14.00

Då blir det sill, kolbullar och kaffe förstås!
Underhåller gör Tore & Kalle.
Anmäl om Du/Ni kommer på
tel. nr. 070-227 27 30 senast 11/9, (100:-)

Maria Frelin, Undersköterska,
Öna
Det är viktigt att satsa på barnens
välbefinnande i kommunen, och de
gamlas rätt till en bra dag - både i
livet och i livets slutskede.

Recept av Eva-Lott Långberg

KRÄMIG
VÄSTERBOTTENPAJ
INGREDIENSER:
En paj, ca 24 cm i diameter, ger 8-10 bitar.
Pajdeg:
125 g smör,
3 dl vetemjöl,
1/2 tsk salt,
1 ägg.

Fyllning:
3 ägg,
3 dl vispgrädde,
1 dl mjölk,
150 g västerbottenost,
salt och peppar.
GÖR SÅ HÄR:

PAJDEG:
Blanda vetemjöl, salt och smör. Finfördela. Tillsätt ägget
och blanda snabbt ihop till en deg. Tryck ut degen i
en pajform och låt vila i kylen cirka en halvtimme. Sätt
ugnen på 200 grader. Nagga degbotten med en gaffel
och förgrädda pajskalet i 10-15 minuter.
FYLLNING:
Vispa ihop ägg, mjölk och grädde. Tillsätt den rivna
osten och smaksätt med salt och peppar. Häll fyllningen i pajskalet och grädda 25-30 minuter i nedre delen
av ugnen. Pajen är klar när fyllningen har ”stannat” och
pajen fått fin färg. Garnera med kryddgrönt som dill,
färsk oregano eller timjan.
Servera pajen ljummen.
” En kräftskiva utan västerbottenpaj är inte
fullvärdig, det enda som kunde saknas mer
är i så fall kräftorna... ”
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Morapartiet
Ditt lokala framtidsparti

Strandenområdet

vad vill Morapartiet?
Det finns ett politiskt beslut om att
bygga en ny högstadieskola på strandenområdet, men byggstarten ligger
några år fram i tiden. Innan dess behöver genomfartsprojektet avslutas,
och en ny detaljplan tas fram. Länsstyrelsen granskar nya detaljplaner,
och de tittar bl.a. på om byggnationerna blir lämpliga med hänsyn till
hälsa, säkerhet och risk för olyckor.
Länsstyrelsen kan upphäva en detaljplan, och i detta fall skulle det
sätta stopp för skolbygget. Det är
också så, att innan skolbygget kommit igång kan det alltid stoppas, om
en politisk majoritet så bestämmer.

Vilka problem ser Morapartiet med
detta skolbygge?
Problemen är många. Buller, luftföroreningar och vibrationer från E45,
riksväg 70 samt järnvägen. Lastbilstransporter med farligt gods precis
intill. Inga parkeringsplatser för lärare, elever samt besökare till idrottshallen vid skolan. Extremt liten skolgård omöjliggör utomhusaktiviteter.
Det inklämda läget ger problem med
buss- och lastbilstransporter till och
från skolan. De stora, höga och moderna skolbyggnaderna fördärvar
stadsbilden och våra kulturmiljöer i
centrum. Ett enda högstadium ger

större sårbarhet vid t.ex. brandtillbud, och elever som hamnar snett
kan inte byta till en annan skola. Att
samla alla högstadieelever och lärare till denna plats koncentrerar ännu
mer trafik till centrum, med bilköer
och större risk för olyckor som följd.
Att bygga om Noretskolans högstadium till en stor förskola, och stänga befintliga mindre förskolor gör att många
får längre avstånd till sin förskola. Vi
förespråkar närhet istället för stordrift.

Men vad vill Morapartiet göra istället?
Strandenområdet ska utvecklas till en
trevlig stadspark och evenemangsyta. Här kan man ha torghandel, utställningar, uppträdanden eller bara
strosa runt bland grönska och planteringar. Rosa Huset och den verksamheten blir kvar på området, samtidigt
som ytor anpassas för Vasaloppets
behov. Högstadiefrågan behöver utredas mer, men vår magkänsla är att
Noretskolan kan ha kvar sitt högstadium även om renovering och ombyggnationer behövs. Morkarlbyhöjden
kan kanske också byggas om och bli
kvar, annars får vi bygga nytt, kanske på Sandängarna. Och som vi brukar säga i Morapartiet - sunt förnuft
fungerar alltid bra, även i politiken!
Rösta på oss i valet. Tack på förhand!

Morapartiet
Bara för oss morabor!
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OM DU INTE ANVÄNDER
DIN RÖST KOMMER ANDRA
ATT ANVÄNDA DIN
TYSTNAD
OCH OM DU REDAN FÖRTIDSRÖSTAT
KAN DU ÄNDRA DIG ÄNDA FRAM TILL
VALDAGEN!
VALLÖFTEN MORA 2022
EN KOMMUN UTAN BOSTADSBRIST
ETT KLIMATSMART MORA
SATSA PÅ SKOLA, VÅRD OCH OMSORG

DIN TRYGGHET ÄR
POLITIKENS ANSVAR
Rösta på Vänsterpartiet!

VI KÖPER DITT

SKROT

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

Tomas Norell, Maskinmekaniker, Ryssa
Dagens skola håller inte måttet.
Vi behöver förändra och förbättra
skolsystemet så att alla elever kan
utvecklas till sin fulla potential.

Morapartiet
Ditt lokala framtidsparti

Nya öppetider

Magkittlande
äventyr!
Öppet lördagar & söndagar
fram till den 18 september!
Grönklitt Klätterpark består av sex olika banor och
ziplines i varierande svårighetsgrader. Banorna är
anpassade för barn och vuxna från 5 år.
Läs mer och boka
genom att scanna
QR-koden eller gå in
på orsagronklitt.se

Mursal, folkbildare och 1:a på regionlistan, Birgitta,
sjuksköterska och 1:a på riksdagslistan.

Bygg ut vården!
Mer än 4 000 patienter väntar på en operation
i Dalarna. Vårdgarantin uppnås inte. Vi går till
val på att bygga ut vården i Dalarna.

Rösta på
Miljöpartiet
i valet!
www.mp.se/dalarna

Passa på att besöka Orsa
Rovdjurspark. Parken
kommer att hålla öppet
för besökare fram till och
med den 6 nov 2022.
Öppet kl. 10.00–15.00.

DALARNA
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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.

0250-135 25 | order@tryck1.com | Badstugatan 13, Mora
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Sollerö hembygdsgård
Torsdag 8/9 kl. 19.00

Fäbodens
ljud
- att intonera med djur och natur

Skördepremiär

POTATIS

Sollerö hembygdsförening
Studiefrämjandet, Dalarnas museum
Info: solleron.se

Ekologisk i 2 och 5 kg påsar
Bemannad försäljning
torsdagar kl. 14-18

Fridéns Ekologiska potatis
Västervägen 21 Östnor
070 - 219 02 50

Välkommen till vår trädgård! Val 2022 i Mora kommun
Den 11 september genomförs val till riksdag, kommunoch regionfullmäktige. Vart du ska rösta framgår av ditt
röstkort. Vallokalen är öppen mellan kl. 08:00 och 20:00.

Vi öppnar fredag 9 sept.
Dags för höstplantering:
Träd, buskar, rosor, perenner m.m.
Blomsterlök i stor sortering.
Växter till höstdekorationer.
Höst öppet: Fred 12-18, Lörd-sönd 10-15

Som väljare bör du vara uppmärksam på att det under vissa tider på valdagen uppstår köer. All köbildning kommer
ske utomhus.
Du som väljare kommer vid detta val få gå in genom en
ingång och ut genom en annan. Detta för att du som väljare
ska kunna göra ditt val i lugn och ro, men även för att
minska trängseln.
När du går in i vallokalen kommer du uppmanas att sprita
dina händer. Handsprit finns i anslutning till vallokalen.
OBS: Har du långt till vallokalen kan du på valdagen rösta i
Siknäs bygdegård, Venjans kommunhus, Garsås bygdegård
eller Oxbergsgården mellan kl 14-17.
Valnämndens onsdagsräkning
De förtids- och utlandsröster som inte kommit fram till vallokalerna under valdagen kommer att räknas av valnämnden
vid den så kallade ”onsdagsräkningen”.

Stenbacken, Övre Gärdsjö, Rättvik • Tel 0248 - 140 19

RIKSFÖRBUNDET FMN

Vi finns för dig...

Valnämndens räkning är offentlig och genomförs på tid och
plats enligt följande:
Tid: onsdagen den 14 september kl. 09:00
Plats: nya kommunhuset, KS-rummet
För information om öppettider, bokning av ambulerande
röstmottagning m.m. Se morakommun.se/val eller ring
0250-260 00 alternativt maila val@mora.se.

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
MOT NARKOTIKA

Rådgivning, stöd
och vägledning i dina
frågor och oro.

BROTTSOFFERJOUREN
NORRA DALARNA

08 - 642 06 50

Tel. 0250-181 68
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MORA KOMMUN • 792 80 MORA • BESÖKSADRESS FREDSGATAN 16
MORA.KOMMUN@MORA.SE • WWW.MORAKOMMUN.SE

Bokstaven - en modern
mediapartner!
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, Claes 070-746 56 96
. VeckoNytt: 0590-127 50, Håkan 070-542 77 67
. Kråkbladet med Falu FöretagarForum: 0248-107 77,

SE HIT!

Conny 076-829 00 18
Kontakta oss gärna så kan vi hjälpa dig med just det du behöver.

Välkomna till oss på Bokstaven!

Box 133, 795 22 Rättvik . Besöksadress: Reparatörvägen 3 . Tel. 0248-136 00 . www.bokstaven.se
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MINDRE BESVÄR OCH
MER EFFEKTIVITET.
NYHET!
LÅT ERA ANSTÄLLDA
GÖRA VAD DE ÄR BÄST PÅ.
ANVÄND VÅRAN WEBSHOP

VÄLKOMMEN IN FÖR
EN DEMONSTRATION
I VÅRT NYÖPPNADE
SHOWROOM

Badstugan 13 i Mora • order@trycketmora.se
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MÖJLIGHETER
Nornäs
ÄLVDALEN

SÄLEN

ORSA

MORA
Venjan

Långflon

RÄTTVIK

LEKSAND

MALUNG
Vansbro
Nås
Fastnäs

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.

Jonas Hillerström

Kristina Haag

Kristina Haag

jonas@masen.se
Upplaga 20.000 ex

kristina.haag@bokstaven.se
Upplaga 10.000 ex

kristina.haag@bokstaven.se
Upplaga 15.500 ex

0250-135 30

070-746 56 93

070-746 56 93
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0280-120 00

tidningen@malungsbladet.se
Upplaga 12.000 ex

Personal FM Mattsson 1902.
Övre raden: Mör Anton, Brask Jerk, Jerk Morell, Göra, Wit Karl,
Klucker Anders, Brend Jannes, Frostmas Karl, Sellberg.
Nedre raden: Smirn (Skeri Anders Aronsson), Mör Johan,Frost Mas,
Lok Anders, Wit Anders, Skeri Anders, Bogg Karl, Rumbö Karl.
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Masen når alla
hushåll och
företag varje
vecka året runt.
Varje vecka delas Masen ut till alla hushåll och företag i Mora, Orsa och Älvdalen med
en upplaga på 20.000 exemplar. Masen läggs även
ut på ca 40 publika platser runt om i Mora som
t.ex. ICA Maxi, Willys, biblioteket m.fl.
Desutom lägger vi ut Masen på både våran
hemsida och på Facebook varje måndag.
VÄLKOMMEN MED DIN ANNONS
TILL NORRA DALARNAS
STÖRSTA MEDIEMAGASIN
För annonsbokningar
kontakta Jonas Hillerström,
tel. 0250-713 85 eller
jonas@masen.se
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LUNCH
MENY

Guld, Silver, Mynt KÖPES
Hotell Bishop Arms (fd Siljan Hotell),
Moragatan 6, Mora
Tisdag 13/9 kl. 11.00-13.00

100%

20 kr guld ......................4000 kr
10 kr guld ......................2000 kr
5 kr guld ........................1000 kr
50 kr 1975 - 76 ................110 kr
10 kr 1972 ........................67 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

ÅTERVINNING

Allt vi köper in återvinns

TISDAG 6/9

DAGENS LUNCH

• Quorngryta med rotfrukter
• Fiskgratäng med sparris och stenbitsrom
Mån–fre 11.00–14.00
• Siljans charks marinerad fläskytterfilé
serveras med ugnsrostade
TISDAG
8/2 rotfrukter samt
gräddig
pepparsås
Köttfärslimpa
med potatis, gräddsås,
pressgurka och lingon
Ugnsstekt lax7/9
med potatis och romsås
ONSDAG
Böncurryserveras
med rismed kall vitlök• Quornfilé
och chilicréme
ONSDAG 9/2
• Honungsmarinerade kycklingklubbor
Skinkstek med potatis, svampsås och
serveras med kall vitlök- och chilicream
äppelmos
• Köttfärsrutor
med rotfrukter
serveras
med
Kokt torsk med
potatis och
äggsås
ädelostsås,
Böncurry kokt
medpotatis
ris och lingon
l

l
l

l

l
l

Guldsmycken .................................... 460 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. 29 aug 2022. Reservation för prisändringar.

l
l
l

l

l
l

MÅNDAG12/9
14/2
MÅNDAG

Kihlberg Antik AB

0709-32 00 02

TORSDAG8/9
10/2
TORSDAG

Grönkålssoppa
medoch
frikadeller
• Böngryta
med svamp
syltlök
Fiskgratängmed
medsvamp
saffranssås
• Viltskavsgryta
och syltlök serveras
Böncurry
med och
ris svartvinbärsgelé
med
potatismos
•FREDAG
Ärtsoppa med fläsk
samt tunna pannkakor
11/2
och
vispad
grädde med
och jordgubbsylt
Dansk
fläskstek
potatis, rödkål och
gräddsås
FREDAG
9/9
Fish and Chips
med myntaärtor
• Grillbuffé
många
Böncurrymed
med
ris goda tillbehör
Grekisk färslåda
med soltorkade
• Quornwok
med cashewnötter
och jasminris
tomater, örter och fetaost som serveras
• Fylld gratinerad falukorv serveras med
tillsammans med klyftpotatis och tzatziki
potatismos
Fiskgratäng med vitvinssås toppad med
•räkor
Kycklingwok
meddill
cashewnötter och jasminris
och färsk
Veckans vegetariska alternativ
l

www.kihlbergantik.se

l

l

Din lokala mäklare - Alltid med fast arvode

TISDAG 13/9
15/2
•TISDAG
Gräddig pasta med
svamp och rotfrukter

Stekt fläsk med löksås och kokt potatis
• Fiskgryta med saffran och rotfrukter serveras
Panerad fisk med skagenröra och
med aioli
dillslungad potatis
• Pasta
med vegetariska
fläskfilé, svamp
och paprika
Veckans
alternativ
i gräddig whiskey- och pepparsås
l
l

l

Pris/Pensionärspris: 110:-/90:Pris: 110:- / Pensionärspris: 90:-

Ida Larsson
Fastighetsmäklare
073-84 55 342

UMBÅRSVÄGEN 1
I ÖNAHEDEN
Utp: 3 450 000 kr
Boarea: 128 kvm
+ 28 kvm – 5 ROK
Tomt: 1236 kvm
Visning 8/9 och 13/9

GUTDALEN 37
I GUTDALEN
Utp: 1 995 000 kr
Boarea: 121 kvm –
2 ROK + gäststuga
Tomt: 1 989 kvm
Visning: Kontakta oss

Camilla Johansson
Mäklarassistent
073-845 53 40

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

Går ni i
säljtankar?
Välkommen
till oss på PI
du också

FÖRSÄLJNING-VÄRDERING-SKRIVUPPDRAG

Kyrkogatan 35, Mora • 0250-34 000 • info@pifastighet.se • www.pifastighet.se
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Boka din nästa konferens hos oss!
Vi erbjuder konferens både med
och utan övernattning. Kontakta
terese.alfredsson@firstcamp.se
för prisuppgifter.
firstcamp.se/moraparken

Tomas Johansson, Underhållstekniker, Sollerön
Bevara bykulturen, rädda byskolor
och dagis. Även motorburen ungdom
är kultur, under ordnade former. Mora
Kommun behöver erbjuda mer än
bara idrott för våra barn och unga för
att kunna möta önskemål om större
bredd i utbudet av fritidsaktiviteter.

Morapartiet

VÄLKOMMEN ATT
KASTA PIL MED OSS!
ÖPPETTIDER:
Tisdagar och torsdagar 18:30-22:00
Dartklubben håller till ovanför
f.d. Handelsbanken i Orsa på
Kyrkogatan 2.

Körkort, idkort, produkkoto, drönarfoto
bröllop, inscanning diabilder, ﬁlm mm

KONTAKTPERSONER:
Lars Rahm, 076-813 04 97
Lenny Östensson, 070-407 17 32

www.magnuscaris.se
Tel. 070-5142670 Orsa

Följ oss på facebook - Ovansiljans SK Dart

BRA, ENKELT,
EFFEKTIVT

Hans-Åke ”Gutte” Guth
Sociala frågor, Klockarhagen
Vi måste ta ansvar för de handikappade och alla de som har
hamnat utanför. Möjlighet till en
meningsfylld fritid för alla i
kommunen.

Morapartiet
Ditt lokala framtidsparti

Ditt lokala framtidsparti

0250-713 85 • annons@masen.se

GÖR DIG REDO FÖR MÖRKERKÖRNING
Extra belysning, LED-ramper och allt annat
som behövs för säker körning i mörker hittar
du i vår butik. Välkommen in.

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

VINNARE KORSORDET V 33
10 trisslotter Masen: Lena Wikberg, Mora
5 trisslotter Masen: Anette Räs, Orsa
1 trisslott Masen: Leif Holmer, Jönköping

MASEN

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

SKICKA RÄTTA LÖSNINGEN TILL:
MASEN
Badstugatan 13,
792 32 Mora
Märk kuvertet ”Masen v 36”

Senast tisdagen 20/9 2022 behöver vi ha ditt svar.
Vinnarna och den rätta lösningen presenteras i vecka 39.

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

Rätt lösning för v 33

DIN ANNONS BYGGER BROAR
Största annonstidningen
i Ovansiljan, 20.000 ex
delas ut varje vecka i Mora,
Orsa och Älvdalen

0250-713 87 • annons@masen.se
Masen 2022 | v. 36 | Sid. 8B
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Melodikrysset v.36 - 10 september
1

2

3

5

4
6
ANSVARIG UTGIVARE:
Hans Nyström
hasse@masen.se

7

8

POSTADRESS:
Badstugatan 13, 792 32 Mora
REDAKTION:
Badstugatan 13, Mora
TELEFON:
0250-713 85

9

10

E-POST:
info@masen.se

11

Easy Sudoku Puzzles 8 Hard Sudoku Puzzles 8
www.printablesudoku99.com

www.printablesudoku99.com

Sudoku
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8
5
47
Melodikrysset
9
1 lördag kl. 10.037i P4.3Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka6
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5 8 4 9 1 7 7 3 1 6
6
Namn:.....................................................................................................................................................
9
6
8
Adress:...................................................................................................................................................
8
3 9 1
6
Postadress:...............................................................................................................................................
5
3 1
8
9 1 4
1
5
9
4
9
2
3
1
7
2
1
6
8 5
8
6
8 1
4 9

12

Sudoku

3

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

Sudoku
Puzzle

8

7 5
8
9
3
2
5 3 6
9

3

1

1

8
9

8
7
9

8
8
2

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

4 1
1 2

8

HEMSIDA:
www.masen.se

3
4
6

5

7

2

9
5 4

1
SVÅRT
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2

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

till alla Er som hedrat
minnet av vår älskade

Evert Larsson
i samband med hans
bortgång och begravning.
Tack även till Hemtjänsten
och Hemsjukvården för
god vård och omtanke.
Barbro
Kristina, Carina, Mikael
med familjer
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SÄLJES

ÖNSKAS KÖPA

SÖKES

EFTERLYSNING

3-sits skinnsoffa +
2 fåtöljer, Snowith 2200:1 st stort köksbord med
två iläggsskivor +
8 st stolar 2700:Anders, Mora
076-811 35 89
———————————
Volvo V70 XC -01
AWD, automat.
070-560 89 22
———————————
Elcykel Lådcykel EvoBike
Cargo PRO, Natural
Wood. Endast lite använd.
I skick som ny. 19 500:-.
Finns i Nusnäs.
070-312 23 27
———————————
Brf-lght 36 kvm, 1 rum
med kök Nynäshamn
snabbuss/pendel/motorväg till Stockholm
Ring 072-222 35 32
———————————
2 st vippfönster, 3-glas,
nya. 100x128 cm, vitmålade med spröjs. 9000:070-374 51 30
———————————
2 st. cyklar och 1 st
Bordsmangel Varmoch kallmangel
070-563 49 07
———————————
Husvagn 77
Sprite Alpine L,
nybes, 10.000:Fin herrcykel 600:0250-363 16
———————————
Lingon 5 kg (cirka 10 l)
350 kr, 2,5 kg (cirka 5 liter)
200 kr. Hjortron 1 kg frysta
180 kr. Beställ via sms
med namn o mängd till
072-444 2902
———————————

Oljor & Akvareller av
Anders Zorn, har kunder
som betalar mer än marknadspris för rätt objekt.
Hör av er, så kommer jag
på kostnadsfritt besök.
Mobil: 073-996 45 95 el.
poj.69@hotmail.com
———————————
Bra billig frysbox.
Centralt Mora
076-269 58 55
———————————

Bilar. Defekta och
avställda. Upp till 500:för din skrotbil. Hämtas.
073-068 01 09
———————————
Bilar hämtas, defekta,
avställda betalar UPP till
600 kr för din bil.
070-716 23 44
———————————
Söker någon som
kan med en skördare,
Timberjack 1270C -02
utantill. Gärna rep.
kunnig som kan lära
mig köra och underhålla
maskinen. Gärna
pensionär.
Ersättning utgår.
073-027 03 55
———————————

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
———————————

UTHYRES
Radhus i centrala Mora
uthyres omgående.
Nära till resecentrum
och gymnasieskola
4 rok 100 kvm + källare
och uteplats. Fjärrvärme.
torepojken@hotmail.com
———————————
Stuga i Rättvik/Gärdebyn
3 rum och kök. Fullt
utrustad. Kort eller
Långtid Uthyrning
Ring 070-794 4010
———————————
Rättvik/ Gärdebyn
Varmgarage/ Vinteruppställningsplats för Bil/
Husbil/ MC
Porthöjd 2,97
Ring 070-794 4010
———————————

ÖNSKAS HYRA
Söker hus att hyra i Öna,
Östnor, Selja eller Kråkberg. Familj med två
vuxna och två barn.
Fast inkomst.
073-700 48 08
———————————
SLÅTTERBALK
alternativt arbetskraft
med tillgång till slåtterbalk
eller som är kunnig i att
hantera en lie för några
timmars arbete med
slåtter i naturträdgård.
070-842 02 18
———————————

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:-
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Dalarnas
Sjukvårdsparti
Dalarnas Sjukvårdsparti är ett
regionalt parti bara i Dalarna.

VI
VILL H
TVÅ B A
B
DALA :n I
RNA!

Vi har inga kopplingar till riksdagspartier eller lokala partier, förutom de
lokala partier (Morapartiet, Kommunlistan Älvdalen och Dalademokraterna
i Ludvika) som vi samarbetar med.
Det är sakfrågorna som är de viktigaste för oss och för länets innevånare
oavsett var man bor i Dalarna. Vi har representanter i nästan alla kommuner
på vår valsedel.
Det finns många företag i Dalarna och vi är intresserade vad som händer och sker nu och i
framtiden. Företagen är ryggraden för det välstånd som vi har i Dalarna.
Kontakter sker på många olika plan, men Regionala Utvecklings nämnden är det officiella
platsformen från Region Dalarna, i kontakter med företagen.
Det händer mycket inom företagandet i Dalarna, med stora och nya etableringar i flera
Dala kommuner. Det ställer särskilda krav på Regionen Dalarna, med en bra och
fungerande sjukvård.
I Ludvika så behövs det ett fullvärdigt akutsjukhus i framtiden och ett återöppnande av
vårdcentralen i Grängesberg.
I Avesta planeras det också för en stor företagsetablering. Vad blir det för konsekvenser
för vården i Avesta? Det kan bli behov av ett fullvärdigt akutsjukhus.
Det blir även en stor etablering i Borlänge och andra kommuner. Vad får det konsekvenser
för sjukvården och annan service i Dalarna.

NÅGRA AV VÅRA KANDIDATER
Ingvar Nille Niilimaa,
Anton Krigsman och
Lisbeth Mörk-Amnelius

VILL DU VETA MER,
GÅ IN PÅ VÅR HEMSIDA:
www.dalarnassjukvardsparti.se
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Att vara en god man
och vem som kan bli det
En god man kan göra en mycket
värdefull insats, och finns till
för att hjälpa den som inte
själv har förmåga att klara
allt i vardagen, och som kan
behöva hjälp med att ta hand
om sina egna angelägenheter.
- En god man kan hjälpa till
att ansöka om det stöd och den
vård man kan behöva för att
klara sin vardag. Det kan också
handla om att hjälpa till att
bevaka en persons juridiska
och ekonomiska rättigheter,
säger Annelie Björkman, chef
på Överförmyndarkansliet
i Mora kommun.
Om en person med kognitiva
svårigheter och ett hjälpbehov
som är lite större än att det kan
ordnas med enklare lösningar,
kan han eller hon tilldelas en god
man. En första bedömning om
vem som kan få en god man och
vem som är lämplig att vara god
man görs Överförmyndarkansliet
som i sin tur skickar in en
ansökan till tingsrätten, som
fattar själva beslutet. Man
kan även skicka in en egen
ansökan om god man direkt till
tingsrätten. Den som tilldelas en
god man kallas för huvudman.
Att få en god man är vanligtvis en
helt frivillig åtgärd där den som
behöver hjälp själv går med på att
tingsrätten utser en god man. Men
av olika skäl kan den som behöver
hjälpen inte ta till sig vad det
innebär, till exempel vid demens
eller annan sjukdom. Då kan ett
läkarintyg eller liknande utredning
behövas för att tingsrätten ska
besluta om tilldelning av god man.

Huvudmannen har fortfarande
rätt att bestämma över sina
pengar, hantera egendom
och att ingå avtal.
Vem kan bli god man?
För att bli god man behövs inte
några specifika förkunskaper
inom ekonomi eller juridik.
Däremot är det viktigt att
ha en god grundläggande
förståelse för hur samhället
fungerar, och hur man sköter
privatekonomin på ett bra sätt.
- Du kan till exempel behöva
ha koll på vilken myndighet
du ska vända dig till för att
huvudmannen ska få rätt vård eller
stöd. Sen måste den ekonomiska
årsredovisningen alltid stämma, så
en god förståelse för ekonomi är
en fördel säger Annelie Björkman.
Att vara god man är till stor del
ett ideellt uppdrag. Men du har
rätt till ett skäligt arvode och
ersättning för nödvändiga utgifter.
Hur stort arvodet blir bestäms en
gång om året av överförmyndaren,
när årsräkningen har granskats.
Enligt föräldrabalken är det ibland
huvudmannen, ibland kommunen
som ska betala arvodet.
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- Som god man kan du göra en
mycket värdefull insats för en
annan människa, och just nu är
behovet stort i vårt område. Om
du vill bli god man har du också
möjlighet att gå en utbildning
där du får lära sig mer om vad
som förväntas av dig, och vad du
kan tänka på i din roll som god
man, säger Annelie Björkman
Text: Josef Björnetun
Mora kommun
kommunikation@mora.se

Vill du bli god man?
Då är du välkommen
på utbildning!

Plats: Mora Folkhögskola
Datum: 21 september
Tid: 08:30-16:00
Utbildningen är kostnadsfri, och
du bjuds på lunch och fika.
Anmäl dig genom att
ringa 0250 – 263 50
eller e-posta:
overformyndaren@mora.se
Anmäl dig senast den
14 september.
Läs mer på
www.morakommun.se/godman

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!

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!

Morapartiet
Moras enda lokalparti
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Naima Trogen, Vårdarinna,
Sollerön
Föräldrar och barn ska ha tillgång
till stödfamiljer vid behov.
Mer resurser i skolan där det behövs, och behovet är stort!

Morapartiet
Ditt lokala framtidsparti

RIKSFÖRBUNDET FMN

HAR DU FRÅGOR
OM GLAUKOM?

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
MOT NARKOTIKA

Glaukomföreningen
Dalarna Norra

Rådgivning, stöd
och vägledning i dina
frågor och oro.

(grön starr)

070-542 42 07
dalarnanorra@glaukomforbundet.se

08 - 642 06 50

Fastighetsbyrån
Fastighetsbyrån Mora
Mora Orsa
Orsa Älvdalen
Älvdalen
0250-178 80
80 /
/ fastighetsbyran.com/mora
fastighetsbyran.com/mora
Fastighetsbyrån
Mora Orsa Älvdalen
0250-178
0250-178 80 / fastighetsbyran.com/mora
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Koknäppargränd
5
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varav 2 Lisselby.
sovrum Ett
-Fin
Fin 5:a
5:a
attraktiva
Lisselby.
Ett eget
eget hus
hus ii

bostadsrättsform
insynsskyddad
BOAREA
80/6 kvmmed
TOMT
2 076 kvm innergård
bostadsrättsform
med
insynsskyddad
innergård ii
solläge.
-bra
Mycket
välskött fritidshus med utsikt över Siljan
bra
solläge.
MÄKLARE
Johan
070-347
endast 2 mil
frånHinders
Mora centrum.
MÄKLARE
Johan
Hinders
070-347 78
78 98
98
MÄKLARE Emma Albinsson 070-347 72 10

2:a
2:a Centrum
Centrum || Mora
Mora
Hantverkaregatan
27
Venjan
| Mora
Hantverkaregatan
27 B
B
Östervägen 27

2:a
2:a Centrum
Centrum || Mora
Mora
Hantverkaregatan
21
Vinäs
| Mora
Hantverkaregatan
21 A
A
Idrottsvägen 10

MÄKLARE Emma Albinsson 070-347 72 10

(100/100
RUM
5 rum,Telia))
varav 3 sovrum
(100/100
Telia))
BOAREA
av
BOAREA 66
141/25
kvm 2
66 kvm
kvm VÅN
VÅN
2TOMT
av 2
2 965 kvm
Central,
2:a
med
låg
--Enplansvilla
granne
i barnvänligt
Central, välhållen
välhållen
2:amed
mednaturen
låg avgift.
avgift.
MÄKLARE
Emma
Albinsson
070-347
område i Vinäs,
utanför
Mora. 72
MÄKLARE
Emmastrax
Albinsson
070-347
72 10
10
MÄKLARE Madelene Hassa 070-347 00 28

UTGÅNGSPRIS
UTGÅNGSPRIS 925
925 000
000 kr
kr
AVGIFT
(Värme,
UTGÅNGSPRIS
595 000
kr VA,
AVGIFT 2
2 233:-/mån
233:-/mån
(Värme,
VA, Digital-TV,
Digital-TV, fiber)
fiber)
BOAREA
40,5
kvm
VÅN
1
RUM
4 rum,
sovrum
BOAREA
40,5varav
kvm2VÅN
1 av
av 3
3
VISAS
Mån
5/9
&
Ons
7/9,
ring
för
tidsinfo
-- Välkomna!
BOAREA
130/46
kvm7/9,
TOMT
kvm
VISAS Mån
5/9 & Ons
ring 4
för000
tidsinfo
Välkomna!
-VISAS
ii markplan!
Ons2:a
18/5,
ring för tidsinfo - Välkomna!
-Central
Central
2:a
markplan!
MÄKLARE
Hinders
-MÄKLARE
Gård medJohan
stor potential!
Johan
Hinders 070-347
070-347 78
78 98
98

UTGÅNGSPRIS
UTGÅNGSPRIS 1
1 100
100 000
000 kr
kr
AVGIFT
UTGÅNGSPRIS
1 500 (Värme,
000 kr VA,
AVGIFT 3
3 091:-/mån
091:-/mån
(Värme,
VA, Digital-TV,
Digital-TV, fiber
fiber

Vattnäs
Vattnäs || Mora
Mora
Korsgatan
Gopshus
Korsgatan| Mora
Skog i Gopshus

UTGÅNGSPRIS
UTGÅNGSPRIS INKL.
INKL. INVENT.
INVENT. 650
650 000
000 kr
kr
BOAREA
rum.
UTGÅNGSPRIS
6501
BOAREA 20
20 kvm.
kvm.
1 000
rum.krTOMT
TOMT 5
5 448
448 kvm
kvm
-TOMT
timmerstuga
med
14,7501
ha
-Nyrenoverad
Nyrenoverad
timmerstuga
med tillhörande
tillhörande förråd
förråd

dass.
kök
-&
omfullutrustat
ca 14ha varav
camatbord
12ha &
&Skogsfastighet
dass. 4
4 bäddar,
bäddar,
fullutrustat
kök &
&
matbord
&

stolar. El
El finns.
Kommunalt
VA
vid
produktiv
skogsmark.
Virkesförrådet
stolar.
finns.
Kommunalt
VA finns
finnsuppskattas
vid tomtgräns
tomtgräns

MÄKLARE
Albinsson
070-347
72
10
idag enligtEmma
skogsbruksplan
ca 1 055
MÄKLARE
Emma
Albinsson till
070-347
72 m3sk.
10
MÄKLARE Emma Albinsson 070-347 72 10

Vill du veta vad din
bostad är värd idag?
Kontakta Fastighetsbyrån
0250-178 80,
mora@fastighetsbyran.se
Följ oss gärna!
Evertsberg
Evertsberg || Älvdalen
Älvdalen
Guligsvägen
39
Kråkberg
| Mora
Guligsvägen
39
Kråkberg 5:41

UTGÅNGSPRIS
UTGÅNGSPRIS 795
795 000
000 kr
kr
RUM 4
sovrum
UTGÅNGSPRIS
9752
kr
RUM
4 rum,
rum, varav
varav
2000
sovrum
BOAREA
80
kvm
TOMT
TOMT
4 072
kvmTOMT 1
BOAREA
80 kvm
1 487
487 kvm
kvm
--Mysig
dalagård
med
lugnt
Evertsberg
med
Fastighet
med tre
delområden,
en fin tomt
Mysig dalagård
med
lugnt läge
läge iivarav
Evertsberg
med

slogbod,
lada,
gammalt
efter
Näsuddsvägen
Kråkberg
med stall.
positivt
slogbod,
lada, förråd
förrådisamt
samt
gammalt
stall.

MÄKLARE
Emma
Albinsson
070-347
förhandsbesked
byggnation.
MÄKLARE
Emma för
Albinsson
070-347 72
72 10
10
MÄKLARE Nina Petersson 070-347 78 09

Centrum
Centrum || Orsa
Orsa
Krokgatan
Vika
| Mora 27
Krokgatan
27
Gruddjerksvägen 15

UTGÅNGSPRIS
UTGÅNGSPRIS 1
1 100
100 000
000 kr
kr
RUM 4
3
UTGÅNGSPRIS
1 575
000 kr
RUM
4 rum,
rum, varav
varav
3 sovrum
sovrum
BOAREA
93
kvm
TOMT
587
RUM
6 rum,
varavTOMT
4 sovrum
BOAREA
93 kvm
587 kvm
kvm
VISAS
6/9,
tidsinfo
-- Välkomna!
BOAREA
TOMT
3 551 kvm
VISAS Tis
Tis184/78
6/9, rinf
rinf ör
örkvm
tidsinfo
Välkomna!
--Rymligt
Bra
enplanshus
omtyckt
tvåplanshus
medii källarvåning
med ett
Bra planerat
planerat
enplanshus
omtyckt område.
område.
MÄKLARE
fritt läge iEmma
Vika. Albinsson
MÄKLARE
Emma
Albinsson 070-347
070-347 72
72 10
10
MÄKLARE Mats Jonsson 070-347 74 75

Berget
Berget || Orsa
Orsa
Skvaltvägen
Mora
| Mora 7
Skvaltvägen
7
Spångmyråsen 1

Kättbo | Mora
#fastighetsbyranmoraidre
Råbäcken 33

MÄKLARE Emma Albinsson 070-347 72 10

UTGÅNGSPRIS 1 295 000 kr
#fastighetsbyranmoraidre
RUM 4 rum, varav 3 sovrum
BOAREA 70/20 kvm TOMT 1 124 kvm
VISAS Sön 22/5, ring för tidsinfo - Välkomna!
-Timrat fritidshus med sjöutsikt.
MÄKLARE Johan Hinders 070-347 78 98

UTGÅNGSPRIS
UTGÅNGSPRIS 1
1 700
700 000
000 kr
kr
RUM 5
sovrum
UTGÅNGSPRIS
INKL.3
RUM
5 rum,
rum, varav
varav
3 INVENT.
sovrum 450 000 kr
BOAREA
123/27
kvm
TOMT
RUM
2 rum,
varavkvm
2 sovrum
BOAREA
123/27
TOMT 449
449 kvm
kvm
VISAS
6/9,
för
BOAREA
kvm
TOMT 2-- Välkomna!
340 kvm
VISAS Tis
Tis17/17
6/9, ring
ring
för tidsinfo
tidsinfo
Välkomna!
-VISAS
familjevilla
ii Orsa
Tors 19/5,
ring för tidsinfo
-Renoverad
Renoverad
familjevilla
Orsa- Välkomna!
MÄKLARE
Alva
12
-MÄKLARE
Välskött fritidshus
med070-347
lugnt & avskilt
Alva Mjöberg
Mjöberg
070-347
12 82
82läge.

