Nummer 36
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Onsdagen den 14 september 2022

FORD PUMA
PRIVATLEASING FR. X XXX
LÄS MER

Privatleasing från 3 695 kr/mån

ränsledekl. blandad körning: 5,7-7,2 l/100km, CO2: 118-148 g/km. (WLTP) Miljöklass Euro 6d TEMP.

Bränsledekl. blandad körning: 5,7-7,2 l/100km,
CO2: 118-148 g/km. (WLTP) Miljöklass Euro 6d TEMP.

ÅTERFÖRSÄLJARE
Öppettider:
Vardagar
09.00–18.00

 morabil  morabilab

0250–130 20 • Tallvägen 3 • www.morabil.com

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

MORA
GUDSTJÄNSTER
Tisdag 13 september
Mora
kyrka
12.00
- 13.30
SOPPLUNCH,
Andreasgården. Minestronesoppa, smörgås, kaffe och
kaka 60 kronor eller Swish.
Söndag 18 september
15.00 HÖGMÄSSA,
Mora kyrka. Präst Hélena
Ànderson - Frisk.
Måndag 19 september
9.30 - 11.30 KYRKIS, Andreasgården. 0-6 år med
vuxen.
Lek, sång
och fika.
Sollerö
kyrka
13.30 - 15.30 KYRKIS,
Andreasgården. Lek,
sång och fika.

16.30 - 18.00 MESSY
CHURCH, Tema: Höstskoj i
Vita björn parken. Med sång,
drama, lek, färg, samtal och
små utflykter runt kyrkan
utforskar vi liv och tro. För
alla åldrar - mat ingår. Med
anmälan.
Torsdag 22 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 25 september
11.00 GUDSTJÄNST, Mora
kyrka. Präst Maria Scharffenberg. Andreaskören medverkar.

Onsdag 21 september
MESSY CHURCH
11.00 SY - QLAN, Sollerö
prästgård. Vi träffas för
gemenskap med eller utan
handarbete.

Torsdag 15 september
9.30 KYRKIS, Änglagården.
Öppen verksamhet för barn
0-6 år med vuxen.

Söndag 18 september
Söndag 25 september
11.00 MÄSSA, Våmhus
11.00 MÄSSA, Sollerö kyrka. kyrka. Präst Hélena
Ànderson - Frisk
Präst Anna Björk.
12.00 VÅMHUS KYRKOGRUPP, Änglagården. Utveckling, förankring och
VENJAN
och SIKNÄS
EKUMENISKT
MUSIKCAFÉ
planering av kommande
Tisdag 13 september
verksamhet. Välkommen att
10.00 - 12.00 KYRKIS,
delta och bidra!
Venjans prästgård. Öppen
Tisdag 20 september
verksamhet
barn 0-6
år OSS
11.30 - 13.00 SOPPLUNCH,
SJUNGför
I KÖR
MED
med vuxen.
Änglagården. Spenatsoppa
med ägghalvor, smörgås,
Söndag 25 september
kaffe och kaka 60 kronor eller
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST, Swish.
Siknäs kyrka. ”Allting har sin
Torsdag 22 september
tid”, med diakon Lena Abra- 9.30 - 11.30 KYRKIS, Änglahamsson och musiker Jenny gården. Öppen verksamhet
Halvarsson
för barn 0-6 år med vuxen.

Måndag 26 september
9.30 - 11.30 KYRKIS, Andreasgården. 0-6 år med
Söndag 25 september
vuxen. Lek, sång och fika.
TERMINSSTART SOPPLUNCH
15.00 MÄSSA, Våmhus
13.30 - 15.30 KYRKIS,
VÅMHUS
Våmhus kyrka
Andreasgården. Lek, sång och
kyrka. Präst Anna Björk.
Tisdag 13 september
Tisdag 20 september
fika.
16.00 TEMA - DAG, Ängla11.30 - 13.00 SOPPLUNCH,
9.00 GUBBFRUKOST,
gården. Änglar och pärlor
Änglagården. MinestroneAndreasgården. Vi äter
soppa, smörgås, kaffe och
frukost tillsammans och
SOLLERÖN
kaka 60 kronor eller Swish.
DU SOM
ÄR40FÖDD
samtalar,
kostnad
kronor 2007/2008
kontant eller Swish.
Tisdag 13 september
12.00 - 13.30 SOPPLUNCH, 9.00 - 11.00 GUBBFRUAndreasgården. Spenatsoppa KOST, Sollerö prästgård. Vi
med ägghalvor, smörgås,
äter frukost tillsammans och
kaffe och kaka 60 kronor eller samtalar, kostnad 40 kronor STOR INSAMLINGSDAG DEN 22 SEPTEMBER
Swish.
Ambulansen finns på plats runt om i Mora
kontant eller Swish.
DOPhandelsområde
SY-QULAN
13.00
Vi syr DOPÄNGLAR.
Ca DROP-IN
8-10.30 Norets
Pysselträff med fika där vi
Ca Har
11 dopet
Centrumkyrkan
Torsdag 15 september
inte blivit av? ta chansen att
skapar änglar till alla som
Ca 12-15
Gågatan, Emma Zorns torg
14.00 - 16.00 PRÄSTdöpa
ditt
barn
eller dig själv
döps. Alla bidrar på sitt sätt, GÅRDSCAFÈ, Sollerö präst- Ca 16
Hånåkni, Ica Siljan
ingen anmälan. Välkommen! gård.
Ca 17
Norets handelsområde

Venjans kyrka

SKÄNK EN GÅVA TILL SILJANS
AMBULANS TILL UKRAINA

Vi träffas för
gemenskap
med eller utan
handarbete

Tisdag 20 september
10.00 - 12.00 KYRKIS,
Sollerö prästgård. Öppen
verksamhet för barn 0 - 6 år
med vuxen

HANDLA och FYLL AMBULANSEN
med torrvaror, konserver, hygienart.
Även hela, rena skor och kläder tas
emot. Kan packas i kassar, säckar
eller kartonger.
Ekumeniskt samarbete Centrumkyrkan och Mora församling

Med reservation för eventuella ändringar, för information och aktuellt kalender, se www.svenskakyrkan.se/mora
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Andreasgårdens expedition: 0250 - 55 2900 • mora.forsamling@svenskakyrkan.se
Kyrkogårdsexpeditionen: 0250 - 55 2950 • mora.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

MESSY CHURCH
KÖRVERKSAMHET MORA
FÖRSAMLING

GUDSTJÄNSTER
Mora kyrka
MORA

Barnkör för barn
från åk 1 och uppåt
övar tisdagar kl. 16.3017.15 på Andreasgården i körsalen.
Kören sjunger på gudstjänster och åker ibland på
läger. Ledare Jenny Halvarsson, jenny.halvarsson@
outlook.com
Sollerö kyrka
Andreaskören
fyrstämmig kyrkokör
övar onsdagar kl. 19-21
på Andreasgården.
Kören sjunger på gudstjänster och konserter.
Ledare
Dan Tunmats
Venjans
kyrka
Åsehäll, dan.tunmats@
gmail.com

Mora Kammarkör
fyrstämmig kör
övar torsdagar kl. 19-21
i Andreasgårdens kapell.
God körvana krävs samt
sångprov. Kören sjunger
på gudstjänster, konserter
och åker ibland på körresor.
Ledare Ulrika Ryssmats
ulrika.ryssmats@svenskakyrkan.se

SOLLERÖN

Barnkör i Torsdagskul
för åk 1-6
Våmhus kyrka
Oxbergskören
torsdagar kl. 15-17
2-4 stämmig kör
Kör & Music Mind Games,
övar torsdagar kl. 17Uppdrag & skapande,
18.30 på Andreasgården
Lugn & ro.
i kapellet.
Kören
sjunger
på
Ledare eva-maria.engDU SOM ÄR FÖDD 2007/2008
gudstjänster och konserter. strom@svenskakyrkan.
Ledare Sigge Runbäck,
se och monica.spannar@
s.runback@gmail.com
svenskakyrkan.se
Friskvårdskören
övar tisdagar kl. 17-18
på SY-QULAN
Andreasgården.
Kören sjunger allt mellan
himmel och jord. Inga
förkunskaper krävs!
Kören sjunger på gudstjänster
och konserter.
Vi träffas
för
Ledare
Dan
Tunmats Åsegemenskap
häll, dan.tunmats@gmail.
med eller utan
com

handarbete

Sollerö kyrkokör
/Sollerökören
övar i Sollerö prästgård
med start v.38. Kören
sjunger en blandad
repertoar från olika genrer.
Kören sjunger på gudstjänster och konserter.
Kontakta ledare: Eva-Maria
Engström för mera information eva-maria.engstrom@svenskakyrkan.se

Stöttepelarna
VÅMHUS
övar i Sollerö prästgård
Barnkör från 7 år
med start v. 38.
En öppen kör för sångglada. övar torsdagar kl. 16.30Kontakta ledare: Eva-Maria 17.15 på Änglagården.
Kören sjunger ibland på
Engström för mera inforgudstjänster och andra
mation eva-maria.engtillställningar t.ex. Lucia.
EKUMENISKT
MUSIKCAFÉ
strom@svenskakyrkan.se
Ledare Åsa Arvidsson asa.
arvidsson2@svenskakyrkan.se
VENJAN

SJUNG
I KÖR MED OSS
Våmhus kyrkokör
Venjans
Barnkör
4-stämmig blandad kör
för barn från åk 1
från 15 år
och uppåt
Både gamla och nya
övar onsdagar i Venjans
körmedlemmar hälsas
prästgård.
välkomna att öva med oss
Kören sjunger ibland
på torsdagar kl. 19.00på gudstjänster och andra
21.00 i Änglagården.
tillställningar t.ex. Lucia.
Kören sjunger en blandad
Kontakta ledare Jenny
repertoar från olika genrer.
Halvarsson
för
mera
TERMINSSTART SOPPLUNCH
Kören sjunger på gudsinformation och klockslag
jenny.halvarsson@outlook. tjänster och konserter.
Anmäl dig till körledaren
com
Åsa Arvidsson asa.arvidsson2@svenskakyrkan.se
Venjanskören
2-4-stämmig kör
övar onsdagar start
7/9 kl. 19-21 i
Venjans prästgård.
Kören sjunger på
gudstjänster och
konserter.
DROP-IN
Kontakta
ledareDOP
Jenny
Halvarsson
för
mera
Har dopet inte blivit av? ta chansen att
information
jenny.
döpa ditt
barn eller dig själv
halvarsson@outlook.com

Med reservation för eventuella ändringar, för information och aktuellt kalender, se www.svenskakyrkan.se/mora
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Dalarnas Spelmansförbunds
galakonsert

Höststämning

EN LITE RÖRIGARE
KYRKA MITT I VARDAGEN

Dalarnas folkmusik möter barock och jazz

Mora kyrka
Fredag 30 september
Klockan 19.00

TIS 20 SEPT 16.30-18.00
Tema: Höstskoj i Vita Björn parken
Med sång, drama, lek, färg,
samtal och små utflykter runt
kyrkan utforskar vi liv och tro.
För alla åldrar - mat ingår.
Kläder efter väder!
Kontakt: Lena Budh, tel 0250-55 29 17
epost: messychurch.mora@svenskakyrkan.se

Biljetter
förköp: www.folkmusikenshus.se
samt köp vid entrén
Amus Kerstin Andersson, Sofia Sandén,
Maria Ähdel, Maria Sjögren, Mikael Sjögren,
Pontus Selderman, Anders Nygårds,
Per Gudmundson, Ola Bäckström, Anders Jakobsson,
Jogga Ernlund och Mora Äldre Spelmanslag

FOLK
MUSIKENS
HUS
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Grävtjänster
Norra Dalarna

LördagÊ17/9Êkl.Ê18.00

STOPP I
AVLOPPET?
• Högtrycksspolning
• Rörinspektion
• Slamsugning

"Inget jobb är

NYTTJA
ROTAVDRAGET!

för litet!"
Vi utför bland annat:
Dränering

Fridhemskyrkan

Trädgårdsanläggningar

Kyrkog. 34, Mora

Gräsmattor
Uppfarter

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

STORT OCH VARMT TACK

Plintsättning
Borttagning av stubbar

till givare, kunder och volontärer som
gjort det möjligt att, efter pandemin,
skicka ett ökat katastrofbistånd till
Röda Korset. Hitills i år 250.000 kr.

Allmäna grävtjänster
Och mycket mer

Kontakt
+46 70 345 86 57
info@hkusolleron.se
www.hkusolleron.se

Styrelsen, Röda Korset Mora
www.redcross.se/mora

Information om höstens kalkning av
sjöar med helikopter och båt.
Kalkning med helikopter 15 september.
I Mora kommun kalkas följande sjöar den 15 september:
Andljusen och Långsjön.

Dax för körkort!
Köp startpaket för 9.800:Innehåller:
• Teoripaket inkl. böcker, lärarledda lektioner och aSTRa-WEB.
Plugga överallt där du har tillgång till internet.

I Orsa kommun kalkas följande sjöar den 15 september:
Övrtjärn, Norra Rensjön, Hemra Rensjön, Vålasjön,
Prästtjärnen, Sälgtjärnen och Ättfloden.

• 7 st körlektioner á 45 minuter

Kalkning med båt 5 oktober.

Räntefri delbetalning
finns att tillgå!

I Mora kommun kalkas följande sjöar den 5 oktober:
Gasjön, Bjorsjön, Lödersjön.
I Orsa kommun kalkas följande sjöar den 5 oktober:
Myggsjön och Tjäderås-Långsjön
OBS! Datumen kan komma att ändras vid oförutsedda
händelser. Informationen uppdateras som nyheter på
kommunernas hemsidor, morakommun.se och orsa.se
Mora Orsa miljökontor,
0250-260 00, miljokontoret@mora.se

• 1 st halkbana + landsvägskörning
• 1 st lån av bil vid uppkörning

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

Även
automatbil!

– RING ELLER BESÖK OSS FÖR MER INFORMATION!

Välkommen önskar Uno med personal

Moragatan 7 • Tel. 0250-400 48 • 070-628 48 14
info@siljanstrafikskola.se • www.siljanstrafikskola.se
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PLÅTSLAGARE
Takbyten
Taksäkerhet
Avvattning
Bandtäckning

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

BLÄSTRING

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

Även för privatpersoner

Dössjonsvägen 10 MORA
Adress:Mora Blästrings lokaler)
(f.d.
Mossvägen 17

070-732
26 90, 070-302 06 30
792 36 MORA
Kontakt:
marcus@markentreprenadimora.se
marcus@markentreprenadimora.se
070-732 26 90

DIN
ANNONS
HÄR?

KONTAKTA MASEN
0250-713 85
annons@masen.se

STOPP I
AVLOPPET?
• Högtrycksspolning
• Rörinspektion
• Slamsugning
NYTTJA
ROTAVDRAGET!
Din lokala spolbil
070-383 39 93
www.mkspolteknik.se

BILSERVICE

”Solen ska njutas
i skuggan”

design &

AB

070-534 00offert!
82
Kostnadsfri
I samarbete
med

All slags
måleri och
tapetsering!

Utnyttja
ROTavdraget!

Alla
jobb med
garanti!

Ring Christer: 070-534 00 82

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

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

• Alla bilmärken
• Fordonsvärmare el/bränsle
• Generatorer/startmotorer
• Fordonselektronik
• Släpvagnsservice
• AC-service
Etabl.
1959

MORA AUTO
ELEKTRISKA AB

• MORA

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

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

LILLA MÅLERIET

ELEKTRIKER

Vi utför all sorts målning,
från tak till golv, inne som ute.
Alltid med förstklassiga
produkter från ledande leverantörer.
Stora, som små kunder är välkomna!

Mora Markis & Persienn

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

RÖRMOKARE

Nybyggnad, tillbyggnad
och ombyggnad av
RÖRMOKARE
badrum och kök.
Nybyggnad, tillbyggnad,
Kylbehörighet.
badrum och kök

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

VI KÖPER DITT

SKROT

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

Kundfokus - Kvalité - Stil – Garanti
www.lillamaleriet.se för inspiration.
Kostnadsfri offert

Johan Nordin • 079-32 99 189 • MORA

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

Järnskrot, koppar/mässing,
blybatterier, kabelskrot

076-20 90 616
info@moraelservice.com
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Parallellvägen 17, Färnäs
Växel: 0243 - 23 10 51

ORSAKÖTT
ö

tt

Nö

t-

& G ris k

NATURBETESKÖTT
208:-/kg
Griskött 1/2 gris (ca 42 kg)
65:-/kg

HÖG KVALITÉ

PETER tel: 070–684 56 27

ALLT INOM PLÅT/SVETS

VI ÄR
REDO ATT TA
OSS AN DITT
PLÅT ELLER
TEGELTAK
• Allt inom takvård.
• Takmålning.
• Takbyten och bygg.
• Taksäkerhet.

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

GLASMÄSTARE

Bilrutor • Byggnadsglas
Inglasning
Bilplåt • Rostlagning • Smide
Custombygge av bilar

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

ÖNAVÄGEN 12 MORA

ELCYKLAR

Nyttja
ROTNyttja ROTROTNyttja
avdraget
du
avdraget
du
Nyttja
ROTavdraget
du
Nyttja
ROTockså!
också!
avdraget
också!
avdraget du
du
också!
också!

Ring
för
kostnadsfri
offert!
Ring för
för kostnadsfri
kostnadsfri offert!
offert!
Ring
Ring
för
kostnadsfri
Ring för kostnadsfri offert!
offert!

ALLT INOM
RÖRMOKERI
STOR SORTERING AV ELCYKLAR!

www.vallescykel.se

VALLEs

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

ETABL

1966

PELLETS

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

Byggnadsplåtslageri

pall, småsäck

Helt enligt dina önskemål

832 kg, HMAB, 6 - 8 mm

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

3600:-/pall

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

KRÅNGNÄSVÄGEN 78, MORA • 076-800 24 71

PROFESSIONELLA
TRÄDGÅRDSTJÄNSTER

•
•
•
•

Bandtäckning
Takavvattning
Huvar och Beslag
Snörasskydd m.m.
Örjasvägen 3 MORA
0250-500 999

0250-167 00 • info@pwplat.se
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ÖPPET: Mån-fre 7-16
info@morastad.se

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

Badstugatan 13 i Mora • order@tryck1.com
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94,1 & 89,1 MHz
Radio Siljan med musiken från Här, Då och Nu.

!
ora
gisk lad i M
o
l
Eko tis od
a
pot

Ekologisk i 2 och 5 kg påsar

God morgon Siljan 06 – 09:
Nyheter, Trafik och väder samt lokala inslag från
Siljansbygden.

MORA
Reparerar alla
typer av klockor.
Byter alla batterier.

Skördepremiär

POTATIS

Nu är hösten här och lika så många av Radio
Siljans uppskattade program.

CARLSSONS URMAKERI

Bemannad försäljning
torsdagar kl. 14-18

0250-161 11, 070-577 27 17

VED SÄLJES

Fridéns Ekologiska potatis

Siljan idag 09 - 12
Grattis hör du varje vardag mellan kl 10
Önsketimmen på helger kl 10
Siljanstoppen Mån och Fredag kl 11.

Västervägen 21 Östnor
070 - 219 02 50

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

HAR VI INTE ALLA UNDRAT…

Zenit 12 – 18
Lättlyssnad eftermiddag med lokala inslag

Vad händer när containern forslats iväg med
DET VI KALLAR SOPOR?!

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.

Jonas Brus från Nodava berättar om avfallsverksamheten,
från källsortering och behandling av olika avfallsslag, till
hur vi ska tänka runt våra konsumtionsvanor.
Frågestund och fika.
Mora Kulturhus tisdag 20 september kl. 18.30.
Medlemmar fri entré, övriga 80:HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
önskar Siljansbygdens Trädgårdssällskap

Priser exkl. moms. Ingen reklamskatt på radioreklam.

Välkomna till

ÅRETS STORA MÖBELREA!
3500 kvadrat centralt mitt i skogen.

STARTAR LÖRDAG 17/9-2/10 KL 10:00

T
T
A
B
A
R
20-50%

ÖPPET Mån-Fre 10-18 • Lör 10-15 • Sön 12-17
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Program Mora bibliotek & kulturhus
UTSTÄLLNINGAR
Linda Pers
”I fantasins vindlingar” pågår
till 17 september
Galleri Akvariet
Bild: Linda Pers

Vernissage lördag 17 september
12 - 15 i Vasasalen. Välkommen!
En innehållsrik konstutställning med
omkring 50 yrkesverksamma konstnärer i Dalarna. Måleri, textil, grafik,
skulptur, silver, keramik. Pågår till
14 oktober.

Bild: Eva Helander

Eva Helander ”Vid en tjärn”
måleri, Galleri Akvariet
22 september - 15 oktober
Arr: Mora konstförening, vernissage:
torsdag 22 september 16 - 18
Kommande utställningar:
20 oktober - 19 november
Peter Häger, ”Vardagliga landskap i
akryl, olja och akvarell”
22 oktober - 26 november
Erik Torstensson ”Undersökningen av
materialitet som frånvaro”
Digitala jacquardvävar

PROGRAM september
Lördag 17 september 13 - 15
Brodericafé med Margareta Djoos
Ta med ditt handarbete, biblioteket
bjuder på fika. Även 15/10
Tisdag 20 september 18.00
Föredrag med Jonas Brus från Nodava ”Om det vi kallar sopor” fika i
pausen. Entré 80:- gratis för medlemmar i Trädgårdssällskapet.

Lördag 24 september
Barnteater Bokimpro 11 & 13 med
Teater Kung & Drottning, från 5 år
Med Bokimpro får barnen uppleva,
förstå och prata om litteratur på ett
nytt sätt. Biljetter 20:-/pers från
16 september i biblioteket.
Tisdag 27 september 18.00
Kirsi Manni, föredrag om SAORI,
en världsomspännande
rörelse i fri
handvävning.
Fri entré
Mora bibliotek & kulturhus
öppettider
vardagar 9-18 • lördagar 11-15
Köpmannagatan 4
0250 267 79
Facebook • Instagram
Kultur i Mora • Mora bibliotek
Mora bygdearkiv
morakommun.se
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PROGRAM oktober
Tisdag 4 oktober 18.00 föredrag
BRITA HOLVID FASTLUND
MITT KONSTNÄRSLIV
- MIN VÄG
En berättelse om hur det
började och min väg till
ett liv som konstnär
Fri entré

Måndag 10 oktober 18.00 föredrag
Maria Hillner ”Självmedkänsla vid
psykisk ohälsa”
Lördag 8 oktober 13 - 15
Origami workshop för barn 5-13 år
med Kazuko Ono. Anmälan från
30/9 i biblioteket
Måndag 17 oktober 18.00
föredrag med Jack Werner
”Ormen Friske”, Sollerö sockenhus
Måndag 24 oktober
FN-dagen, utställning 1v och aktiviteter med Rädda Barnen.
Övrigt: Arabisk sagostund, se Facebook för datum och tider.
Veckans novell, varje fredag 10.00
Kommande: Dalateatern 8 november
ÖDESMÄRKT av Karin Smirnoff
(1880 - 1973) på Mora Parken

Regi och manusbearbetning: Daniel
Nyström. Läs mer och boka din biljett
på www. dalateatern.se
VÄLKOMMEN TILL EN
SPÄNNANDE
KULTURHÖST!

BRA SOMMARDÄCK
Jour dygnet runt
070-265 94 79

0250-109 01

Nyskördat!
Välkomna till vår
butik på
Önavägen 18.

Dössjonsvägen 23 • MORA • www.moradackofalg.se

Berätta mer!

SKROTBILAR
hämtas gratis.

Tillsammans gör vi det bästa för din skog.

Vi gillar skog och vi gillar människor! Att få ge sig ut
i naturen tillsammans med dig och höra dig berätta
om dina mål, ambitioner och visioner med din skog

Ring eller SMS:a
076-403 17 91

Öppet alla dagar
8-19
Endast Swish-betalning
Välkomna!
070-574 13 82

ALLT INOM PLÅT OCH SVETS
VI UTFÖR ROT-ARBETEN.

– det är det bästa med vårt jobb. Ju mer vi vet,
desto bättre rådgivning kan vi ge.
Hör av dig så hittar vi en dag och tid då vi kan ses
i din skog. Din närmaste virkesköpare hittar du på:

bergkvistsiljan.com/hitta-virkeskopare

• Plåtdetaljer.
• Stuprör, hängrännor,
snöräcken, skorstensbeslag.
• Plåttak.
• Specialtillverkning.
• Montering.
• Problemlösningar, mekanik.
• Maskinreparationer.

Tel 0250-105 30 • www.johnohren.se

RIKSFÖRBUNDET FMN

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
MOT NARKOTIKA

HAR DU FRÅGOR
OM GLAUKOM?

Rådgivning, stöd
och vägledning i dina
frågor och oro.

Glaukomföreningen
Dalarna Norra

08 - 642 06 50

dalarnanorra@glaukomforbundet.se

(grön starr)

VÄLKOMMEN ATT
KASTA PIL MED OSS!

070-542 42 07

BRA, ENKELT,
EFFEKTIVT

ÖPPETTIDER:
Tisdagar och torsdagar 18:30-22:00
Dartklubben håller till ovanför
f.d. Handelsbanken i Orsa på
Kyrkogatan 2.
KONTAKTPERSONER:
Lars Rahm, 076-813 04 97
Lenny Östensson, 070-407 17 32

0250-713 85 • annons@masen.se

Följ oss på facebook - Ovansiljans SK Dart
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NYHET!

Säljträning - fokus på effektiv
försäljning
Det finns utmaningar i att få säljorganisationen att möta förändringar och nå nya mål. Vi arbetar med bolag som förstår att de
måste agera, vill utvecklas och öka intäkter genom strukturellt affärsmannaskap. 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 utbildningsplan. Genom kontinuerlig uppföljning styr vi sedan alla processer 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 intervjuer 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.

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!

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

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.

Vi firar 25 år med

GÄLLER
TILL OCH MED
9 OKT

25%

TISDAG 13/9

DAGENS LUNCH

• Gräddig pasta med svamp och rotfrukter
•Mån–fre
Fiskgryta med saffran
och rotfrukter serveras
11.00–14.00
med aioli
8/2svamp och paprika
•TISDAG
Pasta med fläskfilé,
med
gräddsås,
iKöttfärslimpa
gräddig whiskeyochpotatis,
pepparsås
pressgurka och lingon
Ugnsstekt lax14/9
med potatis och romsås
ONSDAG
Böncurry med ris
• Vegetariska biffar serveras med dillcream
•ONSDAG
Stekt panerad fiskfilé
9/2serveras med dillcream
Skinkstek med
svampsås och
• Köttfärslimpa
medpotatis,
timjans-gräddsås
äppelmos
samt lingon
Kokt torsk med potatis och äggsås
Böncurry med15/9
ris
TORSDAG
l

Läs mer om kampanjen på mockfjards.se

l
l

l

Boka ett kostnadsfritt hembesök
mockfjards.se / 020-43 00 00

l
l

Guld, Silver, Mynt KÖPES
Hotell Bishop Arms (fd Siljan Hotell),
Moragatan 6, Mora
Måndag 19/9 kl. 11.00-13.00

l
l
l

FREDAG 11/2
Dansk fläskstek med potatis, rödkål och
FREDAG
16/9
gräddsås
l

• VitlökochChips
örtrostad
serveras
Fish and
medrotselleri
myntaärtor
med
husetsmed
bearnaise
Böncurry
ris
• Stekt panerad fiskfilé serveras med kökets
MÅNDAG
14/2
goda
räkröra
Grekiskochfärslåda
soltorkade
• Vitlökörtrostadmed
fläskkarré
serveras
tomater, örter och fetaost som serveras
med husets bearnaise
tillsammans med klyftpotatis och tzatziki
Fiskgratäng med vitvinssås toppad med
MÅNDAG
räkor och färsk 19/9
dill
• Bostonchiligratinerad
zuccini
Veckansochvegetariska
alternativ
• Stekt panerad fiskfilé med gräddstuvad
TISDAG
spenat
och citron15/2
Stekt fläsk
medgratinerad
löksås och
potatis
• Boston
och chili
fylldkokt
frukostkorv
Panerad fisk med skagenröra och
dillslungad potatis
TISDAG
20/9 alternativ
Veckans vegetariska
• Quinoabiffar serveras med tzatsiki
110:-/90:•Pris/Pensionärspris:
Stekt saltsill med löksås och
lingon
• Köttfärslimpa med gräddsås samt kokt
Vipotatis
serverar
vår Á la carte-meny varje
och lingon
l

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 ........................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 ...............8,5 kr
25 öre före 1962 ..................4 kr
10 öre före 1962 ..................2 kr

•TORSDAG
Quorngratäng med10/2
dragon och dijon
• Ärtsoppa
med fläskmed
serveras
med pannkakor,
Grönkålssoppa
frikadeller
med saffranssås
syltFiskgratäng
och vispad grädde
Böncurry medkycklingfilé
ris
• Gräddbräserad
med dragon
och dijon

ÅTERVINNING

Allt vi köper in återvinns

l

l

l

l

l
l

l

Guldsmycken .................................... 460 kr/g guld
Silverbestick (ejNS) ................................ 3200 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

torsdag till lördag kl. 17:00-21:00.
Pris: 110:- / Pensionärspris: 90:-

Över 30 år i branschen.

Priserna gäller fr.o.m. 6 sept 2022. Reservation för prisändringar.

Kihlberg Antik AB

0709-32 00 02

www.kihlbergantik.se

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

Masen 2022 | v. 37 | Sid. 13

PÅ VÄG MOT
RAMPLJUSET

Det är bråda dagar för bilindustrin - bakom kulisserna pågår en febril aktivitet och mängder av spännande
nyheter är på väg mot rampljuset. Vad som väntar oss? Många hemligheter, men trots detta har vi fått förmånen att lyfta på ridån och tjuvkika på ett antal förhandstippade favoriter. Vi åker ”tillbaka till framtiden” med
DeLorean och så bjuder Renault på en helt annan femma. Vi tar pulsen på tio utvalda världspremiärer som inte
drabbats av rampfeber.
Text: Jenny Nilsson och Johannes Gardelöf / © CNP AB
Foto: CNP AB

AUDI A6 AVANT E-TRON
Håll hårt i hatten gott folk för under 2023 lanseras nya Audi A6
Avant e-tron. Elkombin är riktigt
elegant och kantas av mjuka linjer,
en ljusramp som löper tvärs över
hela baken och stora luftintag i
grillen som kyler batteripaketet
på 100 kWh. Den 496 centime-

ter långa tysken har en räckvidd
på hela 70 mil och med hjälp av
800-voltsteknik ska batterierna
kunna laddas från 5 till 80 procent på 25 minuter. Med hjälp av
dubbla elmotorer så landar totaleffekten på 469 hästkrafter och
därmed fixas sprinten till hundra
på fyra sekunder.
BMW XM
XM är en välkänd fransyska som
tillverkades mellan åren 1989 till
2000 till vissas förtjusning och
andras förtret. BMW måste ha
tillhört supportrarna för nu har
man fått Citroëns välsignelse att
döpa sin nya supersuv till just XM.
Matchvikten på 2,7 ton är inte att
leka med och detsamma gäller

hybridmotorer.
Formgivningen
är riktigt trendig och priset närmast ett fynd. För vad sägs om
en robust skogsmulle med goda
terrängegenskaper och finfina
utrymmen för i runda slängar 240
000 kronor?
den omtvistade designen som är
minst sagt uttrycksfull. Vad sägs
om gigantiska njurar, minimalistiska strålkastare och kantiga
hjulhus? Hjärtat är en V8:a med
laddhybridteknik på 750 hästkrafter och lanseringen är spikad till
2023.
DACIA BIGSTER
Att tänka strategiskt när man utvecklar nya bilmodeller är A och
O. Dacia har gnuggat geniknölarna ordentligt och premiärvisar under nästa år en helt ny
modell. Bigster är som namnet
antyder ingen liten pjäs utan en
mellanklassuv som mäter 460
centimeter och kärran kommer
att erbjudas med såväl el- som
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DELOREAN ALPHA5
DeLorean DMC-12 gjorde succé
i filmtrilogin ”Tillbaka till framtiden” men ändå tillverkades åttiotalsikonen enbart under två år innan bolaget gick i konkurs. Nu har
dock Italdesign återigen plockat
fram skissblocket och resultatet är

helt nya DeLorean Alpha5. Givetvis lever måsvingedörrarna kvar
och den närmare fem meter långa
kärran har plats för fyra resenärer.
Under den välformade karossen
arbetar dubbla elmotorer ihop
med ett batteri på 100 kWh. Första kundleveranserna sker under
2024 och produktionen förläggs
till italienska Turin.

KIA EV9
Vad sägs om en helt ny storsuv
med upp till sju sittplatser? Kia
EV9 är fullproppad med avancerade finesser och inte minst 800
voltsteknik som bjuder på supersnabb laddning. Om vi börjar
med formgivningen så är det kantiga linjer så långt ögat når och
längden är nästan identisk med
Volvo XC90. Drivlinan är helelektrisk med dubbla elmotorer och
därmed får vi fyrhjulsdrift på kuppen. Det mesta är fortfarande
höljt i dunkel men vi vet att räck-

OPEL ROCKS-E
Citroën Ami har fått en tysktalande lillebror som kort och gott
döpts till Opel Rocks-e. Den
fräcka citykärran erbjuder plats
för två och kombinerar djärva lin-

RENAULT 5
Fransmännen har plockat fram
startkablarna och väckt liv i en av
sina mest ikoniska modeller. Renault 5 är en elektrisk hyllning till
den kultförklarade ”stålmusen”

jer med smart paketering. Med
fulladdat batteri på 5,5 kWh fixar den 241 centimeter korta mopedbilen upp till 7,5 mils körning.
Skrev ni precis mopedbil? Jajamänsan! Eftersom tjänstevikten är
blott 425 kilo och toppfarten begränsad till 45 km/h så får faktiskt
femtonåringar sitta bakom ratten.
vidden är 54 mil och att man ska Spargrisen måste dock innehålla
kunna ladda 10 till 80 procent på runt 85 000 kronor.
runt tjugo minuter.
PEUGEOT 408
NISSAN Z
Peugeot väcker liv i modellnamDesignen får hjärtat att bulta och net 408 och det med en ny crosZ-emblemet i rattnavet tycks vara sovercoupé. Fransosens smakfullt
utskuret med en precision som välvda taklinje gör att societetshos Zorros värja. Det underlättar lejonet drar blickarna till sig och
onekligen att vara ”zuperhjälte” i en tid då många konkurrenter
när man äntrar kupén – det kräver satsar strikt på elektricitet så väl-

och bakom retrodesignen döljer
sig helt ny teknik. Batteripaketet
på 52 kWh ska räcka till omkring
40 mils körning och priset utlovas
bli mycket överkomligt. Ryktet
säger runt 200 000 kronor när nytolkningen av femman släpps lös
2024 och därmed pensioneras
storsäljaren Zoe. Nu håller vi bara
tummarna för att designen inte
hinner ändras innan dess.

nämligen en viss portion vighet
och koordination för att ta plats i
den strikt tvåsitsiga kupén. Nissan
Z har fått helt nya sportkläder inför 2023 och under huven saknas
allt vad elektricitet heter. Motorn
är en turbosexa på 400 hästkrafter
som med hjälp av en handjagad
sexväxlad låda spurtar till hundra
på 4,5 sekunder.

jer Peugeot att satsa på ett bredare motorutbud. Vi snackar om
en trecylindrig bensinare på 130
hästkrafter samt laddhybrider på
180 respektive 225 hästar. Föredrar du däremot en renodlad elbil
så är det bara att hålla ut till mitten av nästa år då Peugeot E-408
lanseras.
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VOLKSWAGEN ID. AERO
Volkswagen har hittat sin nisch
och ska i snabbt tempo elektrifiera hela sin bilflotta. Således är det

snart dags att presentera efterträdaren till dagens Passat och
om namnet blir ID. Aero eller ID. 7
därom tvista de lärde. Flaggskeppet mäter hur som helst närmare
fem meter på längden och bjussar
därmed på generösa bensträckarmöjligheter. Batteripaketet på 77
kWh utlovas fixa hela 62 mil och
den europeiska tillverkningen
kommer att genomföras i tyska
Emden. Räkna med att lanseringen inleds under andra halvåret
2023.

KRYSSA MED

VINNARE KORSORDET V 34
10 trisslotter Masen: Rolf Johansson, Orsa
5 trisslotter Masen: Ingrid Andersson, Älvdalen
1 trisslott Masen: Inger Jönsson, Dala-Husby

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 37”

Senast tisdagen 27/9 2022 behöver vi ha ditt svar.
Vinnarna och den rätta lösningen presenteras i vecka 39.

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

Rätt lösning för v 34

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

Där kräftorna sjunger
Från 11 år. 120:-

Onsdag 14/9

14:00

Bullet Train

Från 15 år. 120:-

Onsdag 14/9

18:30

Moonage Daydream
Från 7 år. 120:-

Fredag 16/9
Lördag 17/9

18:30
14:00

Stor loppis i gamla
Mora Bryggeri
i Hemus
Påfyllt med nya varor

Söndag 18/9
kl. 11-15

VÄLKOMNA!
Vi finns för dig...

Rocketman

Från 7 år. 120:-

Lördag 17/9

LYX & SKROT
LOPPIS

18:30

DC League of Superpets

STOR LUNCHBUFFÉ
MED 3 - 5 RÄTTER

Från 7 år. 120:-

Söndag 18/9

14:00

BROTTSOFFERJOUREN
NORRA DALARNA

Ink. Måltidsdryck, smör/bröd,
kaffe/te, kaka samt
stor salladsbuffé.

Tel. 0250-181 68
Kostnad beg ambulans kr 120.000:Swisha ditt bidrag till Källan
Second Hand

7-38
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Gäller mot

11 ambulanser redan på plats. Den 12:e
på insamlingsturné runt Siljan v 38.
MORA DEN 22 SEPTEMBER
08.00-10.30
Ca 11.00
Ca 12-15.00
Ca 16.00
Ca 17.00-

Norets handelsområde
Centrumkyrkan
Gågatan, Emma Zorns torg
Hånåkni Ica Siljan
Norets handelsområde

HANDLA och FYLL AMBULANSEN

med torrvaror, konserver, hygienart. Även hela, rena skor
och kläder tas emot. Packas i: kartonger/ sopsäckar/ påsar.
0250-944 34 • Info@smidjegrav.se
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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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SKOG OCH JAKT I ORSA  OLJONSBYN

SKOG I MORAVIKA

Orsa Oljonsbyn 54:3

Mora Vika 304:16

Välskött skogsfastighet omfattande ett obebyggt skogsmarksskifte
med goda vägförbindelser. Fastigheten äger jakträtt inom Oljonsbyns
viltvårdsområde som omfattar ca 8 400 ha. Total areal ca 20 ha varav
skogsmark ca 10 ha, främst yngre gallringsskog. Enligt skogsbruksplanen, upprättad under våren 2022, är virkesförrådet uppskattat till
ca 760 m3sk. God medeltillväxt för området, vilken beräknats till
4,9 m3sk per hektar och år. Andel i Orsa Besparingsskog ger, för närvarande, rätt till förmånlig bidrag för bland annat skogsvård samt möjlighet till jakt på Besparingsskogens marker, ca 60 000 ha.

Möjlighet att förvärva en virkesrik skogsfastighet! Nu är denna lättillgängliga skogsfastighet i ett skifte ute till försäljning. Den produktiva
skogsmarken uppgår till 53 ha vilken fördelar sig över flera åldersklasser med tyngdpunkten på växande gallringsskogar. Fastigheten har
en mycket bra tillväxt då medelboniteten är beräknad till 6,2 m3sk per
hektar och år vilket gör detta till en fin investering för framtiden. Det
totala virkesförrådet uppgår till ca 13 300 m3sk varav ca 7 000 m3sk
har uppnått slutavverkningsbar ålder (huggnignsklass G2, S1 och S2).
Tillgången till vägar är god då de löper längs fastighetens södra gräns
samt delar av den östra gränsen. Fastigheten har två jakträtter inom
Vika Viltvårdsområde som omfattar ca 7800 ha.

Utgångspris: 450 000 kr. Bud senast 2022-10-04
Ansvarig mäklare: Fredrik Mikaelsson, 0250-108 07

Utgångspris: 4 600 000 kr. Bud senast 2022-10-06
Ansvarig mäklare: Anders Henriksen, 0250-108 10

SKOG I ORSA  HANSJÖ

STOR SKOGSFASTIGHET I ORSAHOLEN

Orsa Hansjö 37:6 & 86:3

Orsa Holen 32:4

Vacker skogsfastighet som till största del är belägen i de nedre delarna
av Unnåns dalgång. Hansjö 37:6 erbjuder fina timmerskogar i ett småkuperat landskap, närhet till vattendrag/skogstjärn samt ung- och
gallringsskogar med goda förutsättningar för framtida värdetillväxt.
För Hansjö 37:6 omfattar den produktiva skogsmarken ca 27 ha, med
en medeltillväxt om 5,5 m3sk per hektar och år. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 5 100 m3sk varav ca 2 400 m3sk moget för avverkning. Hansjö 37:6 domineras till största del av tallskog. Jakträtt inom
Hansjö vvo, ca 23 000 ha. Genom andel i Orsa Besparingsskog finns,
i dagsläget, möjlighet att ta del av förmånliga bidrag för bland annat
skogsvård. Möjlighet till jakt på Besparingsskogens marker. Hansjö
86:3 omfattar ett mindre skogsmarksskifte i Nybodarna.

Nu finns chansen att investera i en rejäl skogsfastighet i ett skifte, belägen ca 5 mil norr om Orsa. Fastigheten som uppgår till 257 hektar är
välskött och har god tillgång till vägar som gör att du med enkelhet når
de flesta av fastighetens avdelningar. Det totala virkesförrådet uppgår
till ca 13 000 m3sk varav ca 4 600 m3sk är skog i slutavverkningsbar ålder. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,1 m3sk per hektar och
år. Andelen i Orsa besparingsskog ger förmånliga bidrag för bland annat skogsvård som t ex röjning och markberedning vilket gör detta till
en extra fin penningplacering. Området hyser hög vildmarkskaraktär
och goda jaktmöjligheter finns, dels inom Orsa Södra Viltvårdsområde
som omfattar ca 12 800 ha där fastigheten innehar totalt sex jakträtter
och dels på Orsa besparingsskogs marker om ca 60 000 ha.

Utgångspris: 1 750 000 kr. Bud senast 2022-09-29
Ansvarig mäklare: Fredrik Mikaelsson, 0250-108 07

Utgångspris: 6 100 000 kr. Bud senast 2022-10-06
Ansvarig mäklare: Anders Henriksen, 0250-108 10

Fastighetsbeskrivningarna hittar du på www.skogsbyragruppen.se

MER ÄN MÄKLARE

Anders
Henriksen
0250-108 10

Michael
Jönsson
0250-108 08

Fredrik
Mikaelsson,
0250-108 07

•
•
•
•

Förmedling av skogsfastigheter.
Värdering, inventering och skogsbruksplaner
Deklarationer och skogsekonomisk rådgivning
Generationsskiften, ägarbyten och övriga
fastighetsfrågor
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MORA SKOGSBYRÅ AB

Fridhemsgatan 1
792 30 Mora
Tel: 0250-108 10
www.skogsbyragruppen.se

Mora IK
Från vänster: Torsten Bössvall, Jan-Erik Johansson
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Inte som andra tunnlar
Sedan några månader är det
både säkrare och enklare för
cyklister och gående att ta
sig till Mora norrifrån, tack
vare den nya gångtunneln vid
Mora Resecentrum. Men den
stora snackisen är tunnelns
konstnärliga utsmyckning,
där konstnären Britta Nilsson
har gjort en modern tolkning
av klassisk kurbitsmålning.
– Det är roligt att kommunen
ville göra den här satsningen
– och responsen har varit
väldigt positiv, säger hon.
I dagarna blev genomfart Moras
första delsträcka klar, bara en del
småjobb återstår. Och det kanske
mest spektakulära inslaget är den
nya cykel- och gångtunneln under
E45:an vid Mora Resecentrum.
Genomfarten och tunneln är
ett samarbetsprojekt mellan
Trafikverket och Mora kommun.
– Jag fick en förfrågan
av kommunen att svara för
utsmyckningen av den här tunneln
och ytterligare en som ska byggas
vid Strandenområdet. Det här är
mitt första uppdrag för kommunen
och det är extra roligt att kurbitsen
får ta plats i det offentliga
rummet, säger Britta Nilsson.
Nu är det inte bara konsten som
sticker ut – konstruktionen och
materialvalet är också speciellt.
– Konstverket på
tunnelväggarna är tillverkade i
emaljerat stål, vilket har många
fördelar framför exempelvis
lackad plåt. Emalj har inbyggt
klotterskydd som gör att den är lätt
att rengöra med giftfria medel och
inget underhåll krävs mer än att
den tvättas vid behov. Dessutom
kommer konstverkets glans och
färg hålla i många generationer
framåt eftersom emaljen inte

Britta Nilssons konstverk ”Blomsterlänken” pryder den nya gång- och
cykeltunneln vid Mora resecentrum.
påverkas av solljus, säger Suzanne
Hugoson, projektledare hos
leverantören Trygga Tunnlar.
Investeringskostnaden är något
högre än för andra material,
men eftersom driftkostnaden är
lägre blir det en lönsam affär i
längden. Det går också att byta
ut delar av tunneln utan att det
märks eftersom färgen inte bleks.
Britta Nilsson har jobbat med
kurbitskonst i många år, men
aldrig tidigare med emalj.
– Det har varit en spännande
process. Jag började hösten
2019 med att göra skisser i
akvarell och gouache. När dessa
godkänts lät jag sedan skanna

Konstnären
Britta Nilsson.
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in dem för att kunna arbeta
vidare med dem i datorn.
Tunnelbeklädnaden består av
så kallade emaljkassetter som
är 1,2 gånger 1,6 meter som
är monterade ovanför en rad
med corténkassetter. Över tid
kommer den nedre raden anta en
rostig färg. Här hade Britta nytta
av de kunskaper hon fick som
karttekniker på Lantmäteriet innan
hon blev konstnär på heltid.
– När mitt jobb var färdigt
skickade jag datafilerna till
Trygga Tunnlar, som producerade
emaljkassetterna. Innan dess
kollade jag även att färgerna
stämde och resultatet blev
väldigt bra, tycker jag.
I vinter beräknas den andra
tunneln bli klar – Britta Nilsson
håller för närvarande på att
slutföra konstverket för att kunna
skicka över det till Trygga Tunnlar.
– Jag tar ut svängarna lite mer
här, Strandentunneln blir inte
lika traditionell. Men fortfarande
kurbits, såklart. Och jag hoppas
förstås att även denna kommer att
bidra till en trevligare stadsmiljö.
Text: Krister Insulander
för Mora kommun
kommunikation@mora.se

u

Melodikrysset v.37 - 17 september
1

2

4

3

5

6
ANSVARIG UTGIVARE:
Hans Nyström
hasse@masen.se

7

POSTADRESS:
Badstugatan 13, 792 32 Mora

8

9

REDAKTION:
Badstugatan 13, Mora

10

TELEFON:
0250-713 85

11

E-POST:
info@masen.se
HEMSIDA:
www.masen.se

12

ÖPPETTIDER:
Vardagar 08.00 - 16.00
Lunchstängt 12.00 - 13.00

13

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

14

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

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

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

Sudoku
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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 på olika sätt
hedrat minnet av vår kära
Vår käre

Inga Söderlund

Arne Bergman

vid hennes bortgång

* 11 maj 1950

Hans
Inga-Lill Åke Ove
med familjer

har idag lämnat oss i stor
sorg och saknad
Håven
† 27 augusti 2022
ANNICA
Lena och Lennart
Sandra, Daniel, Fredrik
Syster Mona och Lennart
Jenny, Jacob
Syster Ingegerd och Rolf
Släkt och vänner

till Er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår älskade

Tack för allt, för Din kärlek
och omsorg, för allt Du gav,
för alla glada minnen och
stunder vi haft.
Tack för den tid vi fick
tillsammans
Sov gott

Sylvia Morén
vid hennes bortgång
och begravning.
Kjell Åke, Håkan och
Torbjörn med familjer

Begravningsgudstjänst på
Håvens kyrkogård den 16/9
kl. 10.00. Alla som önskar
närvara hälsas välkomna.
Anmäl deltagande till
Familjen Holms Begr. byrå,
tel. 0250-40404, senast 14/9

till alla som på olika sätt
hedrat minnet av min kära

Tänk på Cancerfonden eller
Håvens bygdegårdsförening;
bg 5666-4899, eller
swish: 123 147 8189

Tuula Stenroos
i samband med hennes
bortgång och begravning.

Tänd ett ljus för Arne eller
gör Din anmälan på
www.familjenholms.se

Leif
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SÄLJES

UTHYRES

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
———————————
Brf-lght 36 kvm, 1 rum
med kök Nynäshamn
snabbuss/pendel/motorväg till Stockholm
Ring 072-222 35 32
———————————
Pålitlig frysbox.
115 x 60, H 90
070-551 85 01
———————————
Div bohag säljes, såsom
dubbelsäng,flertal köksbord med stolar, barnsäng,
vattenskidor, längdåkningskidior, affischtavlor, leksaker, träningsredsksap,
flertal byrå, förvaringsskåp,
glas, trädgårdsmöbler
flertl, med mycket mera
saker. Hämtpris för allt
2.500:- 3,8 mil från Rättvik.
Vid intresse ring
073-102 12 73
———————————

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
———————————

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
———————————

ÖNSKAS KÖPA
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
———————————
Söker en åkgräsklippare,
defekt är inget hinder.
Väl mött, tel.
073-969 40 42
———————————
LP-skivor. Rock, pop,
progg, hårdrock, jazz m.m.
Köper även CD-skivor i
större partier.
076-314 04 48
———————————

ÖNSKAS HYRA
Förråd/uttrymme för
magasinering av möbler.
070-606 77 00
———————————
Jag - en 73-årig kvinna söker så snart som möjligt
en 2-rumslägenhet i Mora
med omnejd. Hör av dig till
K Green, 073-657 53 80
Tack på förhand!
———————————

SÖKES
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
———————————

ÖVRIGT
Traktorrally i Gesunda
24/9 kl 08.00, start vid
Tollagården. Anmälan
senast 18/9 till Johan,
070-607 81 10
———————————
Trött? Trött på repriser
och falsk media. Se
mer på Swebbtv.se
———————————

Jag lappar och lagar
kläder som gått sönder.
Byter blixtlås. Fållar upp
och ner. Lagar jeans.
Snabba leveranser.
Gör hembesök. Prisvärt.
SPARA ANNONSEN!
Inger 070-710 69 10
———————————
1X2
Tipspromenaderna i
Morkarlby börjar 18/9.
Start vid bystugan,
Selbäcksvägen 28,
kl 10-11.00.
Välkomna!
———————————

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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Dalasmaker presenterar stolt:

Nöjes-

t
e
m
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progr

Golden Retrievers, 25 & 26 nov.
Andy and the Rockets, 9 & 10 dec.

895 kr/person
Läs mer och se årets
4-rättersmeny på hemsidan.

www.dalasmaker.se

Söndag den 18 september kl. 18-20 kommer Mora IK:s
ungdomslag att ta emot pant utanför Smidjegrav Arena.
Lämna din sparade pant till oss så hjälper du Mora IK:s
ungdomslag ekonomiskt samtidigt som du värnar om
miljön.

Boka på: info@dalasmaker.se

VÄLKOMMEN!

LÄMNA DIN PANT TILL OSS!

Tid: Söndag 18 september kl. 18-20
Plats: Stora parkeringen utanför Smidjegrav Arena
Obs! Det går även bra att lämna exportburkar.
Vid frågor eller ytterligare info:
kontakta Ungdomsansvarig Daniel Grillfors
Tel: 0250-944 43
Mail: daniel.grillfors@moraik.se
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Sök nu!

ör idé och design?
f
u
d
r
e
n
n
Bri
NU SÖKER VI EN NY

MEDARBETARE

till Malungsbladet/Adpine AB

Tjänsten innefattar grafisk formgivning av annonser till Malungsbladet och annat grafiskt material för Adpine. Försäljning av våra
produkter samt vissa administrativa uppgifter ingår i tjänsten.
DU som söker ska ha några års erfarenhet av programvarorna
InDesign, Photoshop, Illustrator samt kunna arbeta i
Officeprogrammen. Arbetsprover är meriterande.
Goda kunskaper i det svenska språket är ett krav.
Vi ser gärna att du har lätt att lära, tar egna initiativ, kan ta
kundkontakt och jobbar bra både självständigt och i team.
Arbetstid och lön enligt överenskommelse.
Vill du jobba i en kreativ miljö där arbetsdagarna bara flyger fram?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev, urval sker löpande.
Ansök senast 21 september till:
tidningen@malungsbladet.se
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VED I KRÅKBERG GÖR OM DIG!

MODEVISNING

KLUVEN TORR BJÖRKVED
I STORSÄCK, 1,5 KUBIK
så långt lagret räcker.

I MORA

KLIPPNING
från

420:-

PRIS 1.050:-/SÄCK

KLIPP &
FÄRG

Utlastning Söndag 18 september
2022 från kl. 13:00 till 18:00
vid Kråkbergsvägen 99, MORA

LÖRDAG 24 SEPT 12:00

Välkommen på modevisning när Moras
gågata förvandlas till en 1000 meter
lång catwalk ännu en gång. Låt dig
inspireras utav säsongens mode för
hela familjen och passa på att del utav
erbjudanden i butiker, caféer och
restauranger.

från

1200:-

Kom med din släp så lyfter vi på din ved.
Betalning med swish, kort eller kontant.

order@lpskog.se
072-20 40 350

Hånåknivägen 8, MORA
076 - 800 15 98
BOKA GÄRNA VIA SMS.

Mora

Medlemsmöte på
Majstångsbacken onsdagen
den 21 sept. kl. 14.00
Björn Wass underhåller. Kaffe med
hembakat bröd. Lotterier med ﬁna
vinster. Entré 50 kr.
Varmt välkomna!
www.spfseniorerna.se/mora

MODEHELG I MORA
Vi startar igång modehelgen redan
på fredagen den 23 sept.
Mer info på Facebook:
@morakopstad
VARMT VÄLKOMNA!

Masen 2022 | v. 37 | Sid. 2B

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

