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SofiaS Mat HälSa & Motion Dalarna

DAGS FÖR 
HÖSTSÄSONGEN!

Bondegatan 3, Falun • 023-249 00
Besök oss på

www.dackobilsport.se
I alla priser ingår montering och balansering

Även servicearbeten och reparationer på din bil till förmånliga priser.

KOMPLETTA HJUL 
MED KINGSTAR 
SW 41 DUBBDÄCK 
SAMT 5-EKRAD 
ALUMINIUM FÄLG

15" fr. 5900:-
16" fr. 6900:-
17" fr. 9600:-

w606 DUBBFRITT
185/65-15 948:-
195/65-15 965:-
205/55-16 1158:-
225/45-17 1698:-

w419 DUBB
185/65-15 895:-
195/65-15 925:-
205/55-16 1125:-
225/45-17 1598:-

Däckförvaring 200:-
Hjulskifte 250:-

Carl och Karins
trädgård får nytt liv
Nu står grävskopan redo i Carl Larssonhusets trädgård  
i Sundborn. Området ska återställas till som det såg ut 1928, 
det år som Karin Larsson dog. Det var hon som hade de gröna 
fingrarna i familjen till slutet. 

– Av naturliga skäl så utvecklades trädgården inte efter det, 
berättar Chia Jonsson, gårdschef. 
Nästa sommar kommer besökare kanske att känna igen träd-
gården från Carl Larssons målningar. SiDAN 6

”Det är en stor händelse att vi äntligen sätter spaden i jorden och påbörjar återskapandet av Carl och Karin Larssons trädgård”, säger gårdschefen Chia Jonsson. 
 FOtO: ANJA LeNNer
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 • mellan raderna

1963 hittade fem spelsugna Falukillar en källarlokal i Hälsinggården att öva i och snart var Popnix ett faktum. ”Vi har spelat sedan dess och 
är förmodligen Dalarnas äldsta dansband”, säger Stig Norén. 50-årsjubilerande Popnix består idag av Sten Åsberg, gitarr och sång, Per Jakobsson, 
keyboard och sång Stig Norén, saxofon, Tomas Jansson, trummor, Gunnar Stålberg, bas och sång. FoTo: MaGNuS STÅlberG

THoMaz aNDerSSoN
thomaz.andersson@annonsbladet.com

Här och nu 
En av mina mest ungdomliga kamra-
ter har fyllt 94 år.

Hans kropp har härdats av hårt 
arbete. Hjärnan gymnastiseras med 
hjälp av radio, tv och tidningar.

Hemma hos honom är det förbju-
det att prata om sjukdomar, ett sam-
talsämne han anser vara bidragande 
till att sådana kan uppstå. 

Min vän anser det också viktigt att 
ha en åldersmix i sitt umgänge. Han 
föredrar möten med människor som 
är yngre än han själv - en uppgift 
som blir allt enklare... 

Men mest handlar det om ett för-
hållningssätt till livet. 
En stor dos nyfikenhet 
kryddad med erfaren-
het verkar ge smak för 
livet.

Insikten om vikten av 
att leva här och nu blir 
med åren en livsviktig 
lärdom.

Fisktorget Falun • mån 12-18, tis-fre 10-18, lör 10-14
023-182 20 • www.blomsterdekoratoren.se

 Den lilla butiken
med de stora resurserna!

Välkommen in på vår hemsida för 
att se programmet till Höstens kurser.

Butiken är fylld med blommor till höstens 
planteringar. Tex ljung, prydnadskål mm

Garnboden i Falun

Gruvfruns
Ullfröjd

 Konstvaktareg. 14 Falun
070-340 40 09

Tvåänds-
stickning 

Kursstart 13/10 

För mer info 
om höstens 
aktiviteter

www.gruvfruns.se 

Västermalmsvägen 6 Falun 023-259 30

Rostskydd • Lackvård • Försäljning & 
montering av rostfria avgassystem
Rostreparationer • Underreds- 
& motortvätt BILROSTSKYDD

Välkommen till oss i Sandviken & Hofors - 3000 m2 möbler

möbler
för hela
familjen
sedan 1937

TIGRÉNS MÖBLER

76 år
1937-2013

www.tigrensmobler.se • Din Möbelmästare i Gästrikland

0290-270 80 • 026-25 07 07 • Mån-Fre 1000-1800 • Lör 1000-1400

Thomas

Martin Tigrén startade 1937 med 2 rum på 65 m2

Nu är vi Gästriklands största möbelvaruhus!

Hofors/Sandviken

0243-21 11 00
Mästargatan 1 Borlänge

Hyr bilar av oss!
Timmervägen 14 Falun
023- 257 00

Biluthyrning i Falun-Borlänge

BOKA 
ONLINE!

www.headbangerfalun.se 
 023-197 88 

 Parkgatan 1 Falun

Gå ner i vikt! 
Kom i form 

med hjälp av vår 
viktutmaning. 

www.herbalifewlc.se
Ami, Anne-Lie Ravid 
& Joachim Granath

Oberoende Herbalife 
Distributörer

070-207 32 58

TorsångsDatorService

DATORKRÅNGEL?

073-065 74 21 • F-skatt
Hagavägen 11 Borlänge

torsangsdata.wordpress.com

Professionell hjälp med dina dator-
problem till humana priser, privat och 

företag. Felsökning, installationer, 
reparationer av datorer, nätverk, 
programvaror, virusproblem m.m.

Öppet mån-fre 8.00-17.00

Högtryckspolning med hetvatten!
Vi löser era avloppsproblem med våra spolbilar 
i Gagnef/Borlänge & Falun.

Ring spolbilen direkt 073-033 35 80

Rörförnyelse med bilning 
och grävningsfria metoder!

Ring oss 070-671 30 52 www.spipe.se

Din Frisör 
HERR & DAM

(Perm, Färg, Slingor)

Klippning fr. 180:-
Pensionär fr. 160:-

Drop in och bokning

023-21130
Svärdsjögatan 3, Falun

• Hetvattenspolning av avlopp
• TV-inspektion och fi lmning av

rör- och avloppsledning

Stopp
i avloppet?

Ring spolbilen direkt,
070-330 83 91, även efter

kontorstid, sön/helgdagar

Gravstenar
bänkskivor

fönsterbänkar
Utställning & tillverkning

Stennäset Falun
Beställ vår broschyr

023-250 30
www.falustenhuggeri.se

FALU STENHUGGERI AB
Familjeföretag med 30 år i branschen

Flyttar, Städar 
& Magasinerar

023-653 91
www.faluflytt.se

100 000 läsare
Källa: Sifo ORVESTO® helår 2012

VD Ola Kling: 0243-921 22,
ola@annonsbladet.com
HuVuDKOntOr Östra Flintgatan 3,
784 40 borlänge
telefOn 0243-921 00
telefax 0243-830 47

upplaga 28 600 ex.
tOtal upplaga 106 000 ex.
fOrmgiVning Kling & Co reklam
trycK MittMedia Print
DistributiOn Distribueras som Grupp-
försändelse av Svensk Direktreklam till 
hushåll i Falu kommun. Vid utebliven tidning, 
ring SDr 023-936 90.
utgiVningsDag lördag/söndag
cHefreDaKtör/ansVarig utgiVare
thomaz andersson: 0243-921 04,

070-746 51 47, 
thomaz.andersson@annonsbladet.com
lOKalreDaKtör 
lars rindeskär: 0243-921 11, 
070-746 51 43, lars@annonsbladet.com
meDiasäljare 
jenny thurin: 0243-921 13, 070-746 51 44,
jenny.thurin@annonsbladet.com
fredric lille: 0243-921 27, 070-746 51 42,
fredric.lille@annonsbladet.com
stefan josephson: 0243-921 17, 

070-746 51 05,
stefan.josephson@annonsbladet.com
försäljningscHef  
mats gustafson: 
0243-921 08, 070-746 25 37,
mats.gustafson@annonsbladet.com

Eftertryck av text och illustrationer förbjudes. Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej. Annonsbladet Dalarna tar ej ansvar för inskickat ej beställt material.

Miljömärkt trycksak 341 673

DET häR MEDiET äR 
RS-KOnTROllERaT

Besök oss på

Kul läsning 

varje
 vecka
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Vi firar 
fem år!
Boka klipp & färg  
få en goodie bag.
Gäller så långt lagret räcker.
(Värde ca. 200:-)

Kom och prova på den 3/10
kl. 8.00 och kl. 9.30 i Kampsportens hus

Träning inspirerad av
Judons filosofi

Träning och friskvård
Musikfritt och utan skor

Smidighet
Balans

Koordination
Styrka

Kondition
Livsstilsförändrande vägledning

Bågsträngen Friskvård
www.bagstrangen.com

Föranmälan till: 070-661 43 49 eller 070-736 07 10

KÖK
bytluckor.nu

Boka ett

kostnadsfritt

hembesök!

– Vi mått anpassar luckor & lådor till ditt  kök. 
Komplett era med hoar, diskbänk, blandare, 
bänkskivor, eller byt hela köket. Montering 
med rotavdrag.

Välkommen till vår
visningsvagn i Falun
• Tisdag 1/10 kl 15-18
 Willys Svalan

• Onsdag 2/10 kl 15-18
 Willys Svalan

Utställning Kvarnsvedens Centrum, Borlänge • Mån 15-18, Thors 10-14
0243-23 90 70 • Erik Bengtsson 070-30 60 991

Marknadens bästa priser och garantier

IVT Center Falun
Samuelsdalsvägen 2
023-283 41
www.bge.se

Det ska vara enkelt!
Du kan spara mycket pengar med en ny
värmepump. Och med vårt nya IVT Center
i Falun är det enkelt för dig att göra det. 

Hör av dig så berättar jag vilken
värmepump som passar ditt hus bäst.

Alf Wahlgren

ANNONSBLADET 3



Lokalt

  • STÖLD. Mellan 20 och 
21 september, Strandvä-
gen, Falun. Någon har 
krossat en bakruta till en 
skåpbil och tillgripit di-
verse verktyg.

  • STÖLD.  Någon har 
tillgripit en orange mo-
ped från centrala Falun, 
Kymco Super 9, reg.nr 
UUA583.

  • STÖLD. Mellan 22 och 
23 september. Svärdsjö. 
En okänd person har 
brutit upp en port till 
ett gårdsförråd. Det var 
vid anmälningstillfäl-
let oklart om något till-
gripits.

  • STÖLD. Mellan 20 
och 23 september. Sur-
brunnsvägen, Falun Nå-
gon/några har tillgripit 
en cirka 500 kg tung vi-
bratorplatta.

  •MORDBRAND. 23 sep-
tember, 17.05. Mjölnar-
vägen, Falun. En brand 
utbröt i ett källarförråd 
i ett hyreshus. Utrym-
ning kunde ske så att 
ingen person blev ska-
dad. Spridningsrisken 
var stor, men branden 
kunde släckas innan alla 
trappuppgångar blev be-
rörda. Brandorsaken är 
oklar och undersökning 
har inletts.

  •MISSHANDEL. 22 sep-
tember, 02.00. Borga-
näsvägen, Borlänge. En 
man i 20-årsåldern blev 
skallad av två män så 
att blodvite och smärta 
uppstod.

  • STÖLD. 22 september, 
14.00.En man anmä-
ler att någon, i samband 
med ett besök på Bor-
länge marknad, i träng-
seln tillgripit hans plån-
bok och nyckelknippa. 

  • SNATTERI. 23 septem-
ber, 15.55. Betesgatan, 
Borlänge. En kvinna i 
50-årsåldern stoppades 
sedan hon snattat matva-
ror för cirka 270 kronor 
hos ICA Trumpeten. Va-
rorna återlämnades till 
butiken i säljbart skick.

  • TRAFIKOLYCKA. 23 
september, 16.15. Över-
mora. En singelolycka 
med tre personer i bilen, 
varav två barn. Ingen 
personskada rapporte-
rad.

  • RATTFYLLERI. 23 sep-
tember, 21.15. Hagavä-
gen, Borlänge, rattfylleri, 
narkotikabrott och grov 
olovlig körning. Vid kon-
troll av ett fordon blåser 
den manlige föraren, i 
55-årsåldern, positivt. 
Mannen saknade dess-
utom körkort och beslut 
tas om att omhänderta 
bilnycklarna.

140 nya vårdplatser på lasarettet 
FALUN
Tio års arbete och 600 
miljoner kronor ska ge 
Dalarna bättre sjukvård.

En åtta våningar hög 
byggnad inrymmer 140 
vårdplatser och fem spe-
cialistmottagningar.

Ungefär 800 personer 
har fått en ny toppmodern 
arbetsplats.

Långa tal, god musik, snit-
tar och cider satte punkt för 
ett projekt som just fyllt tio 
år. Sju år av teorier, efterföljt 
av tre år av byggnadsarbeten.
Den nya vårdbyggnaden bär 

namnet Dahlska huset. En 
framstående anestesiläkare, 
Stig Dahl, vars hem stått på 
den aktuella platsen hedra-
des på detta sätt. Hans barn, 
Maria och Johan, var heders-
gäster på invigningen.

Vård för tidigt födda
Den nya vårdbyggnaden öpp-
nar många nya möjligheter 
till bättre sjukvård. Ett vård-
område som under många år 
varit en brist i Dalarna har i 
och med invigningen elimi-
nerats. Falu lasarett har ti-
digare inte kunnat erbjuda 
högkvalitativ vård för barn 

som fötts för tidigt. 
Dahlska huset har kostat 600 
miljoner att bygga, inventa-
rier och utrustning omfattas 
inte av den prislappen. Unge-
fär hälften av investeringen 
kan landstinget bekosta med 
egna medel.

– Kostnaderna ryms inom 
vår budgets ramar och tidta-
bellen har följts, fastslog lands-
tingsrådet Ingalill Persson (S).

Varje år kommer 110 000 
personer att få medicinsk hjälp 
på den nya vårdavdelningen. 

THomAz ANderssoN
thomaz.andersson@annonsbladet.com

dahlska huset i Falun står redo för att ta emot 110 000 patienter 
varje år.  FoTo: THomAz ANderssoN. 

FALUN
På Lustigknopp finns 
Faluns äldsta vattenre-
servoar bevarad som ett 
kulturminne. Tillsyns-
byggnaden, timrad i na-
tionalromantisk dalastil, 
har fått en rejäl översyn. 
Platsen har röjts från sly 
och nu har man en beta-
gande vy över centrala 
Falun.

Efter att frågan hade ältats 
i 32 år beslutade stadsfull-
mäktige i februari 1897 att 
Falun skulle ta sig an det 
omfattande arbetet att förse 
centrala Falun med vatten 
och avlopp. Vid fullmäkti-
ges sammanträde den 9 sep-
tember föredrogs kungliga 
majestäts tillstånd till Falun 
att uppta ett lån på 400 000 
kronor, med 60 års amorte-
ringstid.

Nästföljande höst fanns 
vatten- och avloppsnätet på 
plats, efter att man tvingats 
besluta om att tillföra ytter-
ligare 150 000 kronor. 

– Därmed slutade den 
storslagna men framsynta 
satsningen på ett värde som 
idag motsvarar ungefär 36 
miljoner kronor, säger Rei-
mer Pettersson, VA-chef på 
Falu Energi & Vatten.

Ångdriven pump
Det var ett omfattande  
åtagande. Gjutjärn ansågs 
vara det enda rätta materia-
let att långsiktigt klara den 
utsatta miljön i den aggres-
siva varpen.

– Vattnet hämtades från Fa-
luåsen och infiltrerades i åsen 
via en kanal. Samma år stod 
Falu vattenverk, eller Pump-
verket, klart i Britsarvet, nära 
nuvarande Willys. Därifrån 
skulle vattnet pumpas till en 
nivå som motsvarade 53,5 me-
ter ovanför Faluåns normal-
vattenstånd för att fylla den 
reservoar på 700 kubikmeter 
som byggdes på Lustigknopp. 
Pumpen drevs av en ångma-
skin, eldad med stenkol.

På tillsynsbyggnaden finns 
idag en originalskiss, där 
den intresserade får en god 
blick över hur vattnet fyll-
des på och sedan distribu-
erades ut i stadens nät. Vat-
tentillgången beräknades till 
1 000 kubikmeter per dygn. 
På platsen fanns förstås en 
bemanning som bland annat 
måste meddela pumpverket 
hur nivån låg i cisternen.

– Jag vet inte hur de kom-
municerade, säger Reimer 
Pettersson. De kanske hade 
något system för signalflag-
gor då man säkert ordnade 
fri sikt genom lövverket.

Ett smycke
Den timrade byggnaden har 
i sitt nedersta varv på ett ut-
skjut ansatts en aning av snö 
och regn genom åren.

– Det fick vi inte röra un-
der restaureringen. Den 
galvaniserade plåten på ta-
ket har rostskyddsbehand-

lats och målats med linol-
jefärg. Smidesbeslagen har 
behandlats och bland annat 
har en ny vindflöjel tillver-
kats 

Byggnaden, doftande av 
en skyddade påstrykning 
nykokt tjära, är ett smycke, 
bevarad från den tid då även 
industribyggnader gavs ett 
estetiskt värde, i detta fall i 
en nationalromantisk dala-
stil.

Cisternen är sedan 1993 
sandfylld och Falun vatten-
reservoarer finns idag i Pilbo 
och på regementsområdet,  
4 000 kubikmeter vardera.

Milsvid sikt
Den bevuxna kulle på Lus-
tigknopp har röjts och vi-
lande sin kropp på bänken 
kan man numer njuta av vyn 
över staden.

– Man ser tydligt arbetet 
med den nya vattenledning-
en från Lennheden, norr om 

Borlänge, som nu läggs vid 
Pilbo, säger Reimer Petter-
son. 

Det är rätt fascineran-
de att tänka sig att den tas i 

bruk nästa år. 116 år efter att 
Faluns första vattennät.

LArs riNdeskär
lars@annonsbladet.com

Vattenreservoaren  
på Knoppen fixad

den gamla pumphusbyggnaden på Lustigknopp.

Jennie Fillman och reimer Pettersson från Falu energi & Vatten är nöjda med att den gamla vattenreservoaren numer kan tjäna som 
ett litet utflyktsmål i Falun. ”man ser lätt arbetena med nya vattenledningen i Pilbo”, säger de.  FoTo: LArs riNdeskär

ANNONSBLADET4



Tipsa Lars: 
lars@annonsbladet.com

0243-921 11 • 070-746 51 43

På gång
Ett urval av aktiviteter som 
händer i kommunerna:

30/9 - 6/10
30 september:
Utomhusyoga på Gammelgår-
den i Borlänge kl 10.30.

4 oktober:
Gimme som lovin, höstmusi-
kal, kl 19-21 på Maximteatern.
Braskväll, Mockfjärds gam-
melgård. 

5 oktober:
Gimme som lovin, höstmu-
sikal, kl 14-16 och kl 19-21 på 
Maximteatern.
Digitalsänd opera från Met-
ropolitan – Eugen Onegin - 
Tjajkovskij, Falu Folkets hus.
Hackmora MTB-Uphill, Såg-
myra, cykelträvling. 
Fredsmässa till minne av Mar-
tin Luther King i Stora Tuna 
kyrka kl 18-20.

6 oktober:
Öppet Hus på Tersen, Tegel-
vägen 18, Falun. 
Torsångs Godaste Äppekaka, 
Torsångs Café.
Vandring i Djurmo klack. 
Dalviks kvarn, Djurå

Nominera nu 
till stipendium
  • Känner du någon Fa-

lubo som förtjänar ett-
pris för sina insatser? 
Före den första oktober 
kan du då passa på att 
nominera till kommu-
nens fyra olika utmär-
kelser: 
Miljöpriset: För insatser 
som lett till bättre miljö 
och hållbar utveckling. 
Tillgänglighetspriset: 
För insatser som lett till 
bättre levnadsvillkor för 
funktionshindrade.  
Kulturstipendium: Ett 
pris till verksamheter för 
barn och unga, ett annat 
för unga kulturarbetare 
och ett tredje för insatser 
inom kulturområdet.  
Mångfaldsstipendium: 
För insatser som lett till 
ökad mångfald i kom-
munen.  
Priserna delas ut till en 
eller flera personer, för-
eningar, företag eller 
organisationer som är 
bosatta alternativt verk-
samma i Falu kommun. 

Genom åren har den teknik-
generösa fonden försett sko-
lor med tekniska hjälpme-
del och program, inte minst 
i Dalarna. Teknikerjakten är 
ett sådant. Och Framtidsmu-
seet är en satsning som näp-
peligen funnits om inte den 
legendariske industridispo-
nenten Erik Johan Ljungberg 
hade det goda omdömet att 

upprätta en fond, dit han tes-
tamenterade sina tillgångar, 
sedan också hustrun Hildur 
dött. Paret var olyckligt i så 
motto att det enda barnet dog 
i en ålder av sex år.

Som utvecklare av så-
väl Borlänges järnverk och 
Kvarnsvedens pappersbruk 
hade han en synnerligen stor 
betydelse för bygden och 

framgången skapade en per-
sonlig förmögenhet, där fon-
den idag förvaltar kapital som 
i Sverige överträffas endast 
av Nobelfonden.

 – Vi gläds åt att teknik- 
intresset i regionen har ökat, 
säger Jan Moritz, vd i Ljung-
bergsfonden. Naturorientera-
de och teknikämnen har oför-
ändrat antal studenter där 
elevantalet totalt gått ner, så 
teknikämnena har så att säga 
tagit marknadsandelar. 

Teknikstudenter från Bor-
länge, Falun och Gävle väljs 
ut för ett stipendium på  
20 000 kronor, samtidigt som 
två stipendier går till dokto-
rander i ekonomi på Stock-
holms universitet, på hela 100 

000 kronor vardera.
Också ett stipendium för 

Ung företagsamhet, ”Teknik-
stipendiet”, utses. Här de-
lar tre tjejer från Gävle på  
10 000 kronor.

Elin Brännström från Sol-
torgsgymnasiet i Borlänge är 
en av studenterna, som väl-
komnas med en lunch i det 
fashionabla Ljungbergsvil-
lan i Falun, för att på kväl-
len premieras under ännu 
festligare omständigheter,  
i Bergslagssalongen.

– Verkligen festligt. Nu har 
jag fått en jätteintressant tek-
nikeruppgift inom miljöområ-
det på SSAB. Planen är att jag 
i vår reser lite i världen inn-
an jag börjar på högskola, så 

pengarna får jag inte förrän 
jag är inskriven på en sådan.

Anders Engström och Ka-
rin Backlund har båda gått  
i Haraldsbo.

 – Jag tar ett år på Musik-
konservatoriet och lär mig 
slagverk först, säger Anders.

Karin har ett annat upp-
lägg:

 – Just nu vikarierar jag 
som mattelärare på högsta-
diet, vilket är kul. Sedan vid-
tar högskoleutbildningen. 
Fast jag har inte riktigt be-
stämt mig om det blir inom 
vård och omsorg eller ingen-
jörsutbildningen.

Lars rindeskär
lars@annonsbladet.com

stipendiebelönade Faluelever är: karin Backlund, Frida Jalkenäs, Hanna ryberg, rebecca sahlander, siri norlander, My nyblom, anders engström och erik Henriksson. 
Borlängeelever är: elin Brännström, Linus eriksson, adam rindeskär, Martin Lundberg och Filip Magnusson. siri nordlander saknas på bilden, som också återger Gävles-
tipendiaterna, här inte namngivna. Foto: Lars rindeskär

Stipendium till  
teknikstuderande
FaLUn
Ljungbergsfonden är teknikintresserade ungdomars 
stora välgörare.

Kanske är det rent av så att dessa elevers intresse 
för de naturvetenskapliga ämnena väckts genom 
Ljungbergsfondens målmedvetna arbete att skapa för-
utsättningar för att en dag ha kompetenta och uppda-
terade ungdomar i arbetslivet, i roller som förvaltare av 
befintlig teknik och inte minst utvecklande av ny sådan.

Nytt trygghets-
boende
  • Seniorboendet Brit-

sarvsgården i Falun blir 
ett trygghetsboende i 
höst. Det innebär att bo-
endet kommer att ha 
personal på plats och ge-
mensamhetsutrymmen. 

På Britsarvsgården 
finns även frisör, fotvård, 
café och gym. 
– Nu fortsätter vi att ut-
veckla verksamheten. 
Vi kommer bland annat 
att starta ett boenderåd 
där vi kan ta tillvara hy-
resgästernas synpunk-
ter och idéer. Tillsam-
mans med Kopparstaden 
och de boende är jag sä-
ker på att vi kommer att 
göra ett bra boende ännu 
bättre, säger Pia Joels-
son, omvårdnadschef.

Korsnäskillar träffade Göteborgsidoler
FaLUn
Korsnäs IF:s 16-åriga poj-
kar hade en fotbollsupp-
levelse utöver det vanliga.

– Vi fick mycket fina 
träningstips av Glenn 
Hysén och alla de andra 
göteborgarna, säger 
lagets tränare.
 
Ulf Hansson har tränat Kors-
näs16-åringar sedan de var 7 
år. Han delar uppgiften med 
Jonas Candika och Oscar 
Rissveds

I somras hade de en fot-
bollsupplevelse utöver det 
vanliga.

– Jag känner sedan en tid 
IFK Göteborgs tränare Ro-
ger Gustafsson. Han förmed-
lade kontakter med Glenn 
Hysén, Mikael Stahre, Ste-
fan Rehn och Teddy Olaus-

son. Vi kontaktade dem för 
att höra om de skulle vilja 
ta emot oss för att ge tips till 
träningsuppgifter och annat. 
Det var de positiva till och 
var och en av fotbollsprofi-
lerna samlade våra 24 killar 
under en och en halv timme 
var under de fem dagar vi 
träffade dem. 

Träffade Hysén
Killarna från Dalarna blev 
mycket väl mottagna.

– De tog sig tid och var 
mycket pedagogiska. I syn-
nerhet Glenn Hysén tyckte 
våra killar var väldigt häf-
tig. De kände igen honom 
från teve och han tog sig 
god tid efter ordinarie pass 
för att svara på frågor och 
berätta kul anekdoter från 
sitt innehållsrika fotbolls-

liv. Stefan Rehn och Teddy 
Olausson var väldigt peda-
gogiska och Mikael Stahre 
fokuserade på högt tempo i 
den träning han hade med 
killarna. Vi tränare lyssnade 

lyhört och flera av tipsen har 
vi tagit till oss och lagt in i 
vår egen träning. Dessutom 
hann vi träffa hela IFK Göte-
borgs lag och våra killar fick 
träffa alla spelarna.

Ulf Hansson känner sina fot-
bollskillar väl efter snart tio år.

– En sådan här resa kostar 
förstås pengar. Killarna arbe-
tar flitigt med att sälja olika 
saker och utföra lite arbets-
uppgifter vi får betalt för. Se-
dan är det så att vi kan få in 
lite pengar på att ordna cu-
per. Samtidigt sparar vi en 
del pengar då vi är ute genom 
att killarna, med vår hjälp, 
själva står för matlagningen.

Korsnäs IF:s 16-åringar 
hade minsann redan i våras 
en upplevelse av dignitet.

– I mars var vi till Paris för 
att se Zlatan. En fantastisk 
upplevelse, inte minst för att 
han gjorde båda målen i en 
match de vann med 2 - 1.

Lars rindeskär
lars@annonsbladet.com

korsnäs fotbollskillar hade en fantastisk tid i Göteborg. 
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SUNDBORN
Grävskopan står redo 
vid Carl Larsson gården 
i Sundborn. Nu ska dess 
rufsiga och speciella träd-
gård återskapas till hur 
den såg ut för 85 år sedan, 
när Karin Larsson dog. Här 
ska de lokala perennerna 
återigen prunka, här ska 
utomhusrummen återupp-
stå. Här ska besökaren 
få kliva in i parets unika 
konstnärsträdgård.

Under hösten kommer träd-
gården vid Carl Larsson går-
den att grävas upp och åter-
ställas till hur den en gång 
såg ut. Årtalet man återvän-
der till är 1928, det år som Ka-
rin Larsson dog. 

– Av naturliga skäl så ut-
vecklades trädgården inte ef-
ter det, berättar Chia Jons-
son, gårdschef.

Lång process
Redan för tre år sedan såddes 
ett frö om att återskapa och 
restaurera Carl Larsson går-
dens trädgård. Bidrag söktes 
och beviljades från Länssty-
relsen, landskapsarkitekten 
Inger Berglund planerade 
trädgården, och nu sätts allt-
så spaden i jorden. Inger be-
rättar att hon har haft ett ge-
diget källmaterial att utgå 
ifrån. 

– Jag har studerat doku-
ment, målningar och foton 
som visar trädgården och dess 
växter. Jag har nästan drun-
knat i material, säger Inger.

Tanken är att man ska kän-
na igen sig från målningarna 
när man besöker trädgården. 
Både vad gäller växter och 
möblemang. Även kanalen 
ska återställas till hur den 
en gång var. Men det är inte 
bara att anlägga en trädgård, 
den ska skötas också. Därför 
har hänsyn tagits till att träd-
gården är ett museum, till ex-
empel så kommer ett bevatt-
ningssystem att anläggas. 

När paret flyttade till hu-
set år 1888 fanns där ingen 
trädgård. Inte ens ett gräss-
strå fanns att beskåda, går-
den var full av slagg. 

– Allt som finns i trädgår-
den idag är alltså skapat av 
Karin och Carl. Paret ska-
pade sin egen trädgård och 
planterade det som var van-
ligt då, det var enkla allmo-
geväxter som vallmo, lupiner, 
löjtnantshjärtan och pioner, 
berättar Inger.

Paret var influerat av livet i 
Frankrike och utnyttjade atel-
jén för att driva upp plantor, 

och flyttade ut dem tidig vår, 
precis som i Frankrike. Karin 
odlade i bänkar och använde 
spaljéer, och självklart fick 
barnen hjälpa till. 

– Man ville bort ifrån präk-
tiga slottsträdgårdar, och od-
lade gärna lokala perenner. 
Dessutom anlades en köks-
trädgård, berättar Chia.

Uterum att leva i
När paret anlade trädgården 
var de glada amatörer, inga 
ritningar eller skisser använ-
des. Under sommaren flyt-
tade de ut i sin trädgård där 
de hade skapat rum att leva 
i. Det var ingen märkvärdig 
trädgård i sig men Chia tyck-
er att det finns en unik djärv-
het och fantasi i trädgården.

– Man umgicks och arbeta-
de ute, man levde helt enkelt i 
trädgården under sommaren. 
Till och med vävstolarna flyt-
tade ut, säger Chia. 

Invändigt har Carl Lars-
son gården bevarats, det ser 
fortfarande ut som det gjor-
de när paret bodde på gården. 
Men man har inte haft sam-
ma försiktighet när det gäl-
ler trädgården, utan här har 
slumpen fått styra en del.

– Att besöka gården är 
som att gå in i Carl och Ka-
rins värld, man känner verk-
ligen att här levde de. Men 
utomhus har man inte haft 
samma varsamhet och res-
pekt, och det är det vi vill få 
fram nu, säger Chia. 

Invigningen beräknas till 
juni nästa år.

ANjA LeNNeR
anja@annonsbladet.com

Karin Larssons trädgård ska återställas som den såg ut före hennes död.  FOtO: ANjA LeNNeR

Åter till målningarnas 
inspirerande grönska 

”Att fälla björken kan ses som ett första steg”, 
berättar Birgitta Persson. 

”Det är en stor händelse att vi äntligen sätter 
spaden i jorden”, säger Chia jonsson.

Landskapsarkitekten Inger Berglund har haft en stor mängd källmaterial att utgå ifrån när hon har 
planerat hur trädgården vid Carl Larsson gården ska återställas till sitt forna jag.
 FOtO: UtgIvARe: CARL OCh KARIN LARSSONS SLäKtFöReNINg

Carl Larssons målningar har 
stått till grund för arbetet med 
den nygamla trädgården. 
Bland annat den här tavlan, 
Bikupor och rosor, bikupor i 
trädgården. Bilden är något 
beskuren.
FOtO: UtgIvARe: CARL OCh 
KARIN LARSSONS SLäKt-
FöReNINg

 ɋAtt besöka 
gården är som 
att gå in i Carl 
och Karins värld, 
man känner 
verkligen att här 
levde de. «
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Har du förlorat kontakten med din familj? Vill du 
återförenas med din familj? Ska du återvända till 
ditt hemland? Kontakta oss för råd och stöd.

 Kontakta oss! Tisdag-torsdag 09.30-12.00
 Tel 020-415 000 • www.redcross.se/migration

Have you lost contact with your family? Do you want to 
be reunited with your family? Are you to return to your 
country of origin? Contact us for advice and support.

 Contact us! Tuesday-Thursday 09:30-12:00
 Tel 020-415 000 • www.redcross.se/migration

Vi lovar a� göra allt för a� 
motsvara förtroendet! 

www.poskifalun.se - ordf@poskifalun.se -  0705 - 773 148 

POSK är nu största grupp i kyrkofullmäk�ge i Falu 
pastorat - tack vare stödet från 1 260 väljare. 1 266

023-195 00 • www.forsakringspartnerab.se

FÖRETAGARE

Se över era företagsförsäkringar!
Kontakta oss och få en opartisk jämförelse 
mellan olika försäkringsbolag. Vi jämför och 
upphandlar företagsförsäkringar för er.

ÄR DU NYFIKEN PÅ 
ANDEVÄRLDEN?

Storseans!
Med Medium:

Christian 
Toivainen

(Diplomerad och godkänd av Terry Evans)

Torsdag 3/10,
Hyttgatan 28

kl. 18.30-21.00
Pris 150:-/person

Begränsat antal platser
...förhandbokning krävs.

Välkomna till 
en trevlig kväll!

www.triivas.se

Telefon: 073-623 85 01

Lokala Hälso- och sjukvårdsberedningen 
Falun i samarbete med Hälso- 
och sjukvården Falun inbjuder i samarbete 
med Falu kommun allmänheten till 

Öppen föreläsning 
                                                                                                             
Tid: Onsdag den 9 oktober kl.18.30-20.00
Plats: NTO-lokalen, Bjursås  

Diabetes
Livsstilsförändring gör skillnad

Inledning: Kjell Persson ordförande 
i Hälso- och sjukvårdsberedningen Falun

Föreläsare: Annika Thorné             
Diabetessköterska 
VC Britsarvet - Grycksbo
                  
Fri entré – Välkomna!

Nästa tematräff 20 november på 
Stadsbiblioteket, Lars Jerdén föreläser om
”Hur förbättra sin hälsa”

SVERIGEVAGNEN Falun
Stortallsv 1, vid City Gross • mån-fre 9-16, lör 9-14, sön 10-14 • 023-79 53 55 • www.sverigevagnen.se

HYR HOS SVERIGEVAGNEN!

...mer för pengarna!

Flyttbil/Buss – 9 pers 
11 m3, lastvikt 1535 kg
Hyrpris 24 tim. inkl 50 fria mil

1000:-
+ försäkring 60:- eller deposition 3.750:- 

+ försäkring 250:- 
eller deposition 10.000:- 

Just nu!
Valfri vagn 1 dygn 120:- 
+ försäkring 60:- eller deposition 3.750:-
Gäller hos Sverigevagnen Tallen bokad och 
betald senast 31/10 2013 mot inlämnande 
av denna kupong, kan inte kombineras 
med andra erbjudanden. Gäller endast hos 
Sverigevagnen Tallen.

Just nu!
Buss 9-pers 1 dygn 500:-
+ försäkring 250:- eller deposition 10.000:-
Gäller hos Sverigevagnen Tallen bokad och 
betald senast 31/10 2013 mot inlämnande 
av denna kupong, kan inte kombineras med 
andra erbjudanden. Gäller ej fl yttbil.

1000:- lleller eeeeeee ddeposition 10.000:-
Biltrailer      2 tim  240:- 24 tim 440:-
+ försäkring 60:- eller deposition 3.750:-

Valfri vagn 2 tim    120:-
 24 tim  240:-

Hyrpris 24 tim. inkl 10 fria mil

BIL   250:-
(20:-/efterföljande mil)

+ försäkring 250:- 
eller deposition 
10.000:-

FÖRVERKLIGA DIN DRÖM NU!
Vi hjälper dig med allt från badrum till hundkoja – privat som företag

Kakel & Bygg i Dalarna är ett komplett 
byggföretag som åtar oss så gott som alla 
typer av uppdrag inom byggnation; nybygg-

nationer till renoveringsarbeten.
Vi är certifi erade enligt Byggkeramikrådet 
branschregler BBV och därmed behöriga 

att arbeta i våtutrymmen.

Kontakta oss gärna om du har 
några funderingar eller för ett

gratis kostnadsförslag!

Perra 070-300 73 08 • Roger 070-300 87 69

www.kakelbyggdalarna.se

Utnyttja 

ROT-
avdraget!

V. 40  30 september - 7 oktober
Nittonde söndagen efter trefaldighet 6/10 Trons kraft

Tel. 023-70 20 00 • www.svenskakyrkan.se/falun

Annonsen finns även på www.svenskakyrkan.se/falun
Prenumerera på nyhetsbrevet! Anmäl dig på hemsidan • Vi finns på Facebook

GUDSTJÄNSTER
Aspeboda kyrka 
Sö 6/10 Gudstjänst firas 
i annan kyrka 

Falu Kristine kyrka
On 2/10 kl 12.30 
Veckomässa
Sö 6/10 kl 11 Mässa, 
S Gebrgiorgis, Falu Kristine 
ungdomskör

Grycksbo kyrka 
Sö 6/10 Gudstjänst firas 
i annan kyrka 

Hosjö kyrka
To 3/10 kl 18.30 Mässa, 
S Nyberg

S:t Stefans kapell 
Stefansgården
Sö 6/10 kl 16 
Gudstjänstverkstad, 
M Wingårdh

Stora Kopparbergs 
kyrka 
On 2/10 kl 18.30 
Veckomässa, fika 
Sö 6/10 kl 10 Högmässa, 

H Dahlberg, Söndagskören. 
Körsångare välkomna att 
repetera kl 9, ingen föran-
mälan. Barnsamling under 
gudstjänsttid. Kyrkkaffe.

Vika kyrka
Sö 6/10 kl 10 
Söndagsmässa, A Torby

MUSIK
Liten Jubileumskonsert 
Lö 5/10 kl 18 Falu Kristine 
kyrka
Med första Falu Kristine 
ungdomskör

AKTIVITETER
Dagen är din 
Må 30/9 kl 13 Grycksbo 
församlingshem
”Gamla fina låtar” med Pär 
Hedberg, sopplunch 50 kr. 

Mariaträffen 
Ti 1/10 kl 13.30 
Mariagården

Café Samvaro
Ti 1/10 kl 13.30 Vika 
församlingshem

Onsdagskväll i Stora 
Kopparbergs kyrka 
On 2/10 kl 19.30 Kristen 
fördjupning. Jesus öppnar 
våra ögon – en kväll om 
trons kraft, Jenny Ärnlöv, 
präst. Inleds m. vecko-
mässa kl 18.30.

Träffen 
To 3/10 kl 13 Annagården
Musikunderhållning med 
Clarinette á la carte

Hosjöträffen
To 3/10 kl 15  
Hosjögården

Kristineträffen
Må 7/10 kl 14 
Kristinegården
I fredens tjänst, Herbert 
Carlén

För 3:30 kr/dag 
kan du göra skillnad.
Bli fadder på 
plansverige.org eller 
ring 08-58 77 55 00.
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Insidan

BORLÄNGE
I Dalarna råder just nu 
brist på auktoriserade 
tolkar inom flera språk.

På Borlänge tolkför-
medling ser man allvarligt 
på problemet. 

– Att inte använda en 
auktoriserad tolk är både 
rättsosäkert och ett hot 
mot patientsäkerheten, 
säger tolken Sirwan 
Bazirgan, som också är 
kvalitetssamordnare på 
tolkförmedlingen. 

Många tror att en tolk är en 
person som kan prata två 
språk flytande. Och visst är 
det en förutsättning för att 
lära sig yrket, men det krävs 
också mycket mer. 

Sirwan Bazirgan har job-
bat som tolk i Dalarna sedan 
1989 och han ser sitt upp-
drag lite som en bro mellan 
två olika kulturer.

– Jobbet kräver myck-
et. Språk är levande och du 
måste hålla dig uppdaterad 
i dina språk. Sedan måste 
man även vara allmänbildad 
och kunna en hel del om oli-
ka kulturer.

Tolkens uppdrag är att 
tolka det som sägs och för-
hålla sig neutral till ordens 
innehåll. Att vara neutral 
kan vara nog så svårt många 
gånger.

– Generellt kan man säga 
att när en tolk behövs så är 
det för att det har uppstått 
ett problem av något slag. 
Det kan handla om sjuk- 
domar, till exempel att en lä-
kare behöver kommunicera 
med en patient, det kan vara 
rättsfall, sociala insatser och 

samtal med skolkuratorn, 
säger Sirwan. 

Innan tolkningen börjar 
ska tolken alltid tala om att 
han eller hon översätter allt 
som sägs, har tystnadsplikt 
och förhåller sig opartisk. 

Ibland är tolkningen en 
dialog, till exempel när en 
patient pratar med sin lä-
kare, andra gånger handlar 
det om simultantolkning, till 
exempel att tolken direkt- 
översätter det som sägs på 
ett föräldramöte. 

Högt tryck
På kommunägda Borlänge 
tolkförmedling hyr man ut 
tolkar till uppdrag i hela 
Dalarna. 200 tolkar är an-
slutna till förmedlingen och 
de kontrakteras per timme. 
Flera av tolkarna är aukto-
riserade och vissa har även 
specialistkompetens som 
rättstolk respektive sjuk-
vårdstolk. Men tolkförmed-
lingens samordnare Carina 
Johansson vill att fler tolkar 
ska auktoriseras. 

– Vi skulle behöva ytter-
ligare tio till femton aukto-
riserade tolkar i somaliska 
och ungefär fem stycken  
i persiska. Det är Kammar-
kollegiet i Stockholm som 
auktoriserar tolkar men det 

är högt tryck och långa köer.
Auktoriseringen är ett 

slags yrkeslegitimation som 
visar att tolken verkligen be-
härskar språket. Den som är 
auktoriserad står också un-
der tillsyn från Kammar-
kollegiet. Att använda en 
inkompetent tolk inom till 
exempel sjukvården eller 
rättsväsendet kan få ödes-
digra konsekvenser för den 
enskilde. 

– Både rättssäkerheten 
och patientsäkerheten kan 
rubbas genom en tolk som 
inte är tillräckligt skicklig. 
Det har hänt i Sverige, säger 
Sirwan Bazirgan. 

I rättegångssammanhang 
anses till exempel att en per-
sons trovärdighet minskar 
om han eller hon ändrar sin 
utsaga i efterhand. Även om 
det beror på att tolken över-
satt fel.

– I polisförhör får perso-
nen alltid frågan: Förstår du 
och tolken varandra? Men 
ibland svarar människor ja 
på den frågan fast de inte 
förstår tolken, kanske för att 
de inte vill förolämpa tolken 
eller för att man är rädd för 
myndighetspersoner.

– Samtidigt så tycker jag 
att många skyller på tolken 
om rättegången inte gått 
som de har önskat.

Ingen tillsyn
Ett annat problem är att de 
icke-auktoriserade tolkarna 
inte står under någon till-
syn, trots att de är i majori-
tet i hela landet. 

– Vem som helst kan 
egentligen kalla sig tolk. Jag 
skulle önska att det fanns en 

tillsynsmyndighet som fång-
ade upp alla tolkar, under-
stryker Carina Johansson. 

När tolkförmedlingen de-
lar ut uppdrag så anlitas de 
auktoriserade tolkarna först. 
Därefter är det en fallande 
skala efter erfarenhet och 
utbildning. Det 30-tal tolkar 
som jobbar heltid har mer än 
fullt upp. 

Behovet av tolkning på 
olika språk varierar över tid. 

När Sirwan Bazirgan börja-
de jobba som tolk var till ex-
empel finska ett stort språk. 
Även spanska och albanska 
har varit språk med stora 
tolkningsbehov genom åren. 
I dag är somaliska, arabiska 
och persiska de tre största 
språken.

– Vår verksamhet blir som 
en spegel av det som händer 
i omvärlden, säger Carina 
Johansson.

Klart är i alla fall att be-
hovet av tolkning har ökat 
- och kommer att fortsätta 
öka. 

– Vår verksamhet kan-
ske inte syns så mycket utåt, 
men den är livsviktig, kon-
staterar Sirwan Bazirgan.

kaRiN jaNssON
karin.jansson@annonsbladet.com sirwan Bazirgan och Carina johansson på tolkförmedlingen i Borlänge vill att   fler tolkar ska auktoriseras, för att höja kvalitén på tolkningen.                               FOtO: kaRiN jaNssON

Tolkbrist hotar rättssäkerheten 

Rapport tog kål på m yt om analfabetism
BORLÄNGE
En myt om att Borlänges 
somalier till hälften skulle 
vara analfabeter cirkule-
rar, ända upp till maktens 
korridorer i huvudstaden.

– Vi har kollat i ett nät-
verk av 138 somalier och 
där finns bara en analfa-
bet, säger Sohrab Fadai. 

Företaget Miklo gör under-
sökningar åt kommuner,  
företag och försäkringsbo-
lag. Borlängebon Sorab Fa-
dai har undersökt den upp-
seendeväckande uppgiften 
att hälften av somalierna 
skulle vara analfabeter. 

41 somalier fick rappor-
tera förhållandet i sin familj. 
På det sättet beskrevs 138 
personer i rapporten.

– Vi fann en enda som var 
analfabet.

Detta föranledde Miklo 

att kalla till ett möte för att 
avliva den myt som cirku-
lerat, där ett kommunalråd 
i Borlänge spridit uppgif-
ten som till slut hamnat på 
ministernivå. Om just detta 
medverkat till att Borlänge 
tilldelas extra pengar för in-
tegreringen är osäkert, men 
frågan är känslig.

Låg utbildning
– Det finns en stor grupp 
med låg utbildning, kanske 
30-40 procent, men de flesta 
där kan bra mycket mer än 
bara skriva sina namn, be-
skriver Sohrab Fadai.

– Uppgiften fick vi från 
SFI och var säkert rätt vid 
det tillfället, säger kommu-
nalrådet Jan Bohman. Vi 
slår larm för att vi vill göra 
ett bättre jobb med integra-
tionen än vad som visas i fil-
men ”Se upp för dårarna”. 

Det känns helt fel att Sveri-
ge ska ha de bäst utbildade 
spärrvakterna och taxiförar-
na i världen.

Borlänge dräneras på 
akademiska somalier som 
flyttar till storstäderna för 
ökade möjligheter att få 
adekvata arbetsuppgifter, 
rapporteras det.

Några somaliska unge tje-
jer ger uttryck för den frus-
tration de känner över att 
många väljer att tro på siff-
ran 50 procent.

Svårt med skolor
En kvinna beskriver svårig-
heten med att beskriva sin 
skolbakgrund.

– Somalia har varit i krig 
i 23 år. Utbildning är svårt. 

Några kan ha gått en dag  
i veckan, eller två. Ibland har 
man lyckats hålla undervis-
ning för en viss åldersklass 

jan Bohman och sorab Fadai tycker båda att det var bra att diskutera hur två så olika uppfattningar 
om somaliers analfabetism kan presenteras.                                                                   FOtO: LaRs RiNdEskÄR

det råder stor brist på auktoriserade tolkar i hela landet, vilket innebär ökad risk för feltolkningar inom bland annat sjukvård, polis och rättsväsende.  

 ɋVår verksam-
het blir en  
spegel av det 
som händer  
i omvärlden. «

 ɋNär en tolk 
behövs är det 
ofta för att det 
har uppstått ett 
problem. «
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Ner till 11 centimeter i topp på 
timret ökar värdet på din skog. 
Nu tar vi ut timmer ända ner till 11 cm i topp. Det ger dig högre virkesvärde 

och bättre netto när du säljer skog till oss. Jag heter Mikael Hedin och är 

virkesköpare på Sveaskog. Hör av dig till mig så berättar jag gärna mer.

Hedemora, Säter, Falun, 

Borlänge, Gagnef

Mikael Hedin
070-304 37 25
mikael.hedin@sveaskog.se

Skogsaffärer   
på nya sätt. 

Sirwan Bazirgan och Carina Johansson på tolkförmedlingen i Borlänge vill att   fler tolkar ska auktoriseras, för att höja kvalitén på tolkningen.                               Foto: Karin JanSSon

Tolkbrist hotar rättssäkerheten 

Rapport tog kål på m yt om analfabetism

Det råder stor brist på auktoriserade tolkar i hela landet, vilket innebär ökad risk för feltolkningar inom bland annat sjukvård, polis och rättsväsende.  

 ɋVi träffar inte 
på många  
analfabeter. «

några veckor under ett år. 
Sådant kan vara svårt att 

sammanfatta för en korrekt 
rapport.

Lika genant som det kan 
vara för en vanlig svensk 
att erkänna att man är dys-
lektiker är det förstås att 
säga att man är analfabet, 
alltså att inte kunna läsa 
och skriva på något språk.

– Ofta säger de att de inte 
är analfabeter, eftersom de 
kan skriva sitt namn. Men 
de kommer till mig och ber 
om hjälp att läsa och fylla i 
formulär, säger en tolk som 
är med på mötet.

– Hela det här resone-

manget känns olyckligt 
och onödigt, säger en tjäns-
teman.

Nytt begrepp
Det har runnit mycket vat-
ten i Dalälven sedan 2008 
då de kritiserade upp- 
gifterna togs fram. Idag an-
vänder tjänstemännen be-
greppet ”låg utbildnings-
nivå” som underlag för sina 
insatser.

Leopoldo Letilier arbe-
tar på Mottagningsenheten.

– Vi träffar inte många 
analfabeter. Samarbetet 
med kommunen är suve-
ränt och jag tycker att kom-
munens engagemang i vår 
verksamhet är fantastisk.

Sorab Fadai är glad att 
mötet har lockat så många 
åhörare och debattanter.

– På Tjärna ängar finns 
miljonprogrammets bostä-

der. På andra sidan gatan 
minns miljonvillor. Vi måste 
bli bättre på att prata med 
varandra.

Trevligt folk. På båda si-
dorna, upptäcker de som 
tar kontakt. 

LarS rinDeSKär
lars@annonsbladet.com

”Vi fann en enda person som 
var analfabet”, säger  Sohrab 
Fadai.  
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AVESTA
I början av sommaren 
stod det klart att Stora 
Enso varslar 750 perso-
ner i Sverige. 123 av dem 
på bruket i Fors. Nu har 
Pappers avdelning 4 i 
Fors och Avesta kommun 
bjudit in kommunledning 
och fackavdelningar från 
de sex olika kommuner 
som gemensamt har Sto-
ra Enso som arbetsgivare. 
Målet är att lyfta frågan 
om industrins framtid och 
utveckling till en ny nivå.

– Vi måste agera nu och inte 
om några år. Vi ser redan 
nu att det händer för myck-
et med varsel på varsel, sä-
ger Michael Gylfe, huvud-
skyddsombud på Stora Enso 
i Fors.

Det handlar om Aves-
ta Kommun och Fors bruk, 
Borlänge kommun och 
Kvarnsvedens bruk, Hylte 
kommun och Hylte bruk, 
Hammarö kommun och 
Skoghalls bruk, Älvkarle-
by kommun och Skutskärs 
bruk samt Bromölla kom-
mun och Nymölla bruk. Re-
presentanter från de olika 
bruken träffades nyligen 

i Fors för att gå igenom en 
nulägesbeskrivning av lagda 
varsel samt fundera över frå-
gan hur man ska gå vidare.

Även stålindustrin
– Det handlar dessutom inte 
bara om pappersindustrin 
utan om andra basindustri-
er, till exempel stålindustrin, 
vilken vi också är väldigt be-
roende av här i Avesta och i 
Borlänge, säger riksdagsle-
damoten Kurt Kvarnström 
(s) som fanns på plats vid 
mötet.

Nästa steg nu blir att träf-
fa Sverigeledningen och 
koncernledningen för Stora 
Enso för att lyfta dessa frå-
gor högre upp, dels i företa-
gen men även i politiken. De 
satsar nu också på att ordna 
en industrikonferens i Aves-
ta 19 december där detta ska 
belysas. Representanter från 
näringslivet, LO, Region Da-
larna, kommunerna, politi-

ker på olika nivåer och fack-
föreningarna Pappers samt 
Metall kommer att bjudas in.

Tror på industrin
– Vi tror på att det finns 

en framtid för basindustrin i 
Sverige, säger Lars Isacsson, 
kommunalråd i Avesta.

Tar hem produktion
Han nämner bland annat 
att man på flera håll nu ser 
hur företag börjar ta tillba-
ka produktionen till Sveri-
ge som man lagt ut på Asi-
en. Detta på grund av att det 
inte fungerar så bra. Sverige 
ligger långt fram när det gäl-
ler forskning och utveckling 
inom dessa branscher och 
det är där man ska lägga 
krutet tror Isacsson.

– Vi ska inte konkurrera 
med låga löner utan med 
kunskap och nya produkter, 
säger Isacsson.

– Visst har branschen det 
lite tufft nu, men det här se-
naste varslet känns mest 
som en panikåtgärd för att 
spara pengar, menade Jan 
Westman, ordförande i Pap-
pers avdelning 4 i Fors.

REbEccA LindER
rebecca@annonsbladet.com

Möte om
framtiden  

Fack tror på pappersindustrins framtid men menar att det kommer krävas förändring och nya pro-
dukter.                                                                    FoTo: REbEccA LindER 

 ɋVi tror att det 
finns en  
framtid för bas-
industrin. «

Gilla
oss på

Borlänge • Bragegallerian • 0243-185 40
www.onskehuset.com

Skapa din stil
Hos oss får du tips & idéer

Öljettlängder 
Öljettkappa
Hanklängder
        3 färger

Kuddfodral
      Från 59:-/st

Öljettlängder

       Från149:-

Lyktor & ljus 
i stor sortering

DC JUNIOR - KLÄDER & SKOR

CLWR   DC   NIKESB
NIKITA   THE HUNDREDS

VANS   WESC   VOLCOM
www.bradgarn.se
Stationsg. 11 • Borlänge • 0243-81200

MÅN-FRE 11-18 • LÖRDAG 11-15

Nytt i butiken från:

HÖST/VINTER

JACKOR

Sveagatan 6, Borlänge • 0243-802 77
Mån-tors 8-20, fre 8-17, lör 9-15 • www.anneco.se

BOKA ONLINE
www.anneco.se
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Hammargatan 8, Borlänge, vid Hemköp Södra Backa
070-09 02 524 • Mån 10-18, lör 10-15

ALL TING

PALERMO hörnsoffa

7900:- 

VISBY bord
Inkl. 6 stolar

5495:- 

INFÖR HÖSTEN

BOSTON U-soffa, mörkgrå

6995:-  Ord.pris 9995:-

L

STORT TACK
till alla som besökt oss 

under Demokrativeckan
i Falu kommun!

moderaterna.se/falun

KLÄDER
BJURSÅS

Carinas 
Garn & Broderi 

finns hos Svadlings
Massor av garner 

till låga priser!

BUTIKEN ÄR NU LADDAD 
MED HÖST-NYHETER!

Torsdag 3/10 - Fredag 4/10 kl.10-18

10% rabatt på allt i butiken
(Gäller ordinarie pris, ej prisnedsatta varor, paketpris el.presentkort)

Välkommen!
Öppet:

Mån-Fre  13-18
Lördag  10-13
Tors 3/10  10-18
Fre 4/10  10-18

023-500 54

M
LL
TTT
F

Kvarvarande höstjackor 
och regnkläder 

20-50% rabatt 
(röd prislapp gäller)

Varmt välkommen!

Åsgatan 43,  Falun, tel. 023-100 60
E-post: falun@fonus.se

Med personligt engagemang, präglat av omtanke och valfrihet, hjälper vi dig med allt för en 
stilfull och värdig begravning. Vi gör även hembesök om du vill och har jour dygnet runt.

Madelene

www.fonus.se

IngMarie 

Boka online på www.tobbesresor.se

Gilla

0226-671 30

Besök 
www.tobbesresor.se 

eller slå en signal 
så berättar vi mer 

om vårt reseutbud!omom

Res med oss 
på teater & show!

Peter Jöback 
I resan ingår: Trerätters middag, biljett till 
föreställningen samt bussresa. 
Avresa: 12/10 Pris: 1.630:- (biljett läktare A) 

SPÖK! 
I resan ingår: Trerätters middag, biljett till 
föreställningen samt bussresa. 
Avresa: 5/10, 19/10 
Pris: 1.705:- (biljett Kat A) 

Rock of Ages 
I resan ingår: Trerätters middag, biljett till 
föreställningen samt bussresa. 
Avresa: 5/10, 19/10  Pris: 1.730:- (biljett Kat A)

Tommy Körberg - Sjung tills du stupar
I resan ingår: Trerätters middag, biljett till 
föreställningen samt bussresa. 
Avresa: 27/10, 24/11 Pris: 1.580:- (biljett Kat A)

Gilla Hjalmar - en trådlös revy 
I resan ingår: Tvårätters middag, biljett till 
föreställningen samt bussresa. 
Avresa: 19/10, 9/11, 1/12, 7/12  Pris: 1.395:- (mat-
platsbiljett)

Ladies Night - Conventum, Örebro 
I resan ingår: Tvårätters middag, välkomstdrink, 
DVD, biljett till föreställningen samt bussresa. 
Avresa: 26/10 Pris: 1.695:- (biljett främre sektio-
nerna på parkett) 

Robert Wells - A Tribute to Charlie
I resan ingår: Trerätters middag, biljett till 
föreställningen samt bussresa. 
Avresa: 9/11 Pris: 1.395:- (biljett Kat A)

Labero - Inferno
I resan ingår: Tvårätters middag, 
biljett till 
föreställningen samt bussresa. 
Avresa: 9/11 Pris: 1.885:- (mat-
platsbiljett)

30-års festen med 
Galenskaparna & After Shave
I resan ingår: Trerätters middag, biljett till före-
ställningen samt bussresa.
Avresa: 15/2, 8/3, 1670:- (biljett Kat A)
Weekendresa: En natt på hotell, del i dubbelrum
inkl. frukost, biljett till föreställningen samt
bussresa.
Avresa: 29/3 Pris: 2.130:- (biljett Kat B)

Jill Johnsson på Hamburgerbörs
I resan ingår: En natt på hotell, del i dubbelrum 
inkl frukost, biljett till föreställning, Två rätters-
middag på Hamburger Börs, samt bussresa.
Avresa: 1/3, 22/3 Pris: 2.490:-

Jokkmokk 
Avresa: 4/2 2014, 4 dagar. Pris: 4.995.- 

Holland 
Avresa: 1/5 2014, 7 dagar. Pris: 8.995.- 
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Hälsa&Motion

AnjA TipsAr

  • Svenskarna får i sig i snitt 10 gram salt 
per dag, vilket är dubbelt så mycket än 
vad som rekommenderas.

  •Motion minskar risken för hjärtsvikt.

  • Tvätta händerna ofta i förkylningstider.

Mitt eget 
må bra
Det finns många krav utifrån 
på hur vi ska vara och hur vi 
ska leva. Det finns experter 
som talar om vad och när vi 
ska äta, hur vi ska motione-
ra och hur vi ska sova. Ibland 
blir det för mycket även för 
mig som slukar det mesta som 
kommer i min väg om hälsans 
olika aspekter. Fokus borde 
ligga på att må bra, och ens 
eget må bra är väldigt indivi-
duellt och dessutom ändras 
det under livets gång. Härom-
dagen hade jag en lång lista 
med saker som skulle göras, 
och att ut och springa hal-
kade längre och längre ner 
på listan. Men så mindes jag 
hur skönt det var sist jag var 
ut och sprang, hur mycket 
mer energi jag fick, och hur 
mycket lättare dagen tog sig. 
Så jag snörade på mig skor-
na och stack ut och sprang i 
det höstsprakande landskapet. 
Insöp frisk luft 
och kände mig 
lycklig och le-
vande.

Anja Lenner Hälsocoach
anja@annonsbladet.com

Grattis
  • Landstinget Dalarnas fyller 150 år i 

år. Födelsedagen firas med ett jubileums-
program där de flesta programpunkter är 
gratis och öppna för allmänheten. Den 21 
september år 1863 hölls det första lands-
tingsfullmäktigemötet som lade grunden 
till landstinget.  I början låg koncentratio-
nen på att bygga vägar och infrastruktur 
men efterhand tog sjukvården över och 
blev mer och mer viktig för landstinget.

Vintercykla
  • I slutet av oktober kan bilister börja an-

mäla sig till Vintercyklisten på Borlänge 
kommuns hemsida. De vill att deltagarna 
cyklar minst tre kilometer om dagen tre 
dagar i veckan från mörkaste november 
till våriga april. Som deltagare får man 
hjälp att vinterrusta cykeln med dubb-
däck och cykeldator. Kommunen vill på 
så sätt uppmana fler bilister att lämna bi-
len hemma och ta cykeln till jobbet. Un-
der vintern 2011-2012 lockade projektet 
100 deltagare.

I sin nya bok beskriver Chris 
Jörgenfelt hur vi genom 
ökad självkänsla och ökat 
självförtroende kan hitta en 
inre balans för att hantera de 
situationer som onekligen 
uppstår i livet. Hon vill att 
vi ska förstå att stress är en 
stor faktor i den ohälsa som 
tycks öka i samhället. 

Chris Jörgenfelt har nyligen gett 
ut en bok med titeln Den inre 
evolutionen – vägen till hälsa. 
Med den så vill hon uppmärk-
samma oss på att stressen ver-
kar vara en stor bov i vår ohäl-
sa, att det är stressen som är hu-
vudorsaken till den skenande 
utvecklingen av kroniska sjuk-
domar.

– Även kost och livsstil spelar 
så klart in, men det är svårare 
att ta itu med stressen eftersom 
den byggs in redan från tidig ål-
der i hjärnans funktionsmöns-
ter, berättar Chris.

Hon skriver i boken att det 
idag finns forskning som visar 
att vi under uppväxten bygger 
upp hjärnspåren i våra egna 
hjärnor, och byggmaterialet är 
en blandning av positivt och ne-
gativt. En uppväxt fylld av kri-
tik eller mobbning kommer att 
spegla sig i våra hjärnor för all 
framtid. 

Hjälp att låsa upp
Chris är holistisk homeopat och 
träffar dagligen patienter som 
hon hjälper att hitta nycklar för 
att låsa upp dessa tankebanor. 
– Alla har olika upplevelse 

av vad som sker i livet, alla 
är unika. Men det finns en  
programmering från barndoms-
åldern som styr våra stress-
mönster och inställningar för 
hur vi hante-
rar stressen, 
säger Chris. 

De vikti-
gaste fakto-
rerna för att 
kunna hante-
ra sin stress, 
och hålla sig 
frisk, är ett 
starkt själv-
f ö r t r o e n d e 
och en stark 
självkänsla. 
Är man trygg 
i sig själv så 
brukar det 
vara enkla-
re att hante-
ra livets utma-
ningar. 

– Självkänsla handlar om att 
respektera sig själv, vilket jag 
tror är ett måste för att också 
kunna respektera andra män-
niskor.

Barn som förebild
Barn är ofta bra på att uttrycka 
vad de känner, de är raka kom-
munikatörer som säger som det 
är. Chris tror att vi behöver hit-
ta tillbaka till det. Många män-
niskor behöver öka sina inre re-
surser. 

Chris tycker att det är viktigt 
att föräldrar lär sig att ta sina 
barn på allvar.

– De förstår mycket mer än 

vad vi vuxna tror. De håller inne 
med vad de ser för att minska 
belastningen på sina föräldrar, 
vilket i sin tur skapar en ökad 
stress för barnet, säger Chris. 

Hon menar att 
vi måste lära oss 
att ställa rätt frå-
gor, och ge bar-
nen en chans att 
uttrycka sig. Deras 
hjärna fungerar 
bättre än vuxnas 
hjärnor.

– Ta till exem-
pel fantasi, som 
innebär att bygga 
med inre kreati-
va modeller, det är 
en fantastisk för-
måga. När någon 
som Einstein gör 
det kallas han geni, 
men när våra barn 
gör samma sak så 

säger vi att det är bara fantasi, 
säger Chris. 

Om vuxna inte accepterar 
barnens fantasi så lär de sig att 
ta död på förmågan. Ofta går 
den förlorad under skolgång 
och uppväxt. Skolan förmedlar 
många gånger att man ska till-
höra eliten, och att visuella inre 
bilder inte hör hemma i fakta-
böcker. 

– För att som vuxen hitta sin 
inre balans är det viktigt att vara 
en duktig problemlösare och för 
att bli det måste vi utveckla hjär-
nans kapacitet, säger Chris.

Enligt henne har vi en hälso-
kris och myndigheterna har ing-
en storskalig lösning. Den psy-

kiska ohälsan bland ungdomar-
na växer. Chris hoppas på att 
nå ut till så många som möjligt 
och få dem att inse att svaret på 
ohälsan ligger inte i enbart med-
icinering, utan det handlar om 
att arbeta med sig själv, att hitta 
sin inre balans. 

– Fokus ska ligga på psykolo-
giska egenskaper för att komma 
till rätta med den fysiska krop-
pen och dess åkommor.

AnjA Lenner
anja@annonsbladet.com

Chris jörgenfelt vill nå ut till så många som möjligt med sitt budskap om att det är viktigt att hitta sin inre balans för att uppnå en bättre hälsa.
 Foto: MArGot GrAnVik

Stress boven bakom
många hälsoproblem

Chris Jörgenfelt
Ålder: 59 år
Bostadsort: Mora
Familj: Två vuxna söner som är 
bosatta i Uppsala och Umeå.
Yrke: Holistisk homeopat.
Vad jag gör för att må bra: Jag 
jobbar med mig själv genom 
behandling. För mig är det också 
viktigt att leva nära naturen och 
jag är nästan självförsörjande 
med ekologiska grönsaker. Jag 
trivs med att vara utomhus, jag rör 
på mig, och jag utövar qi gong.

 • FAkTA

Chris nya bok.         Foto: priVAt

” Det finns en 
programme-

ring från barndo-
men som styr våra 
stressmönster.

ANNONSBLADET12



Varje år anordnar Na-
turskyddsföreningen 
miljövänliga veckan under 
vecka 40. 

I år handlar den om att 
få konsumenter att välja 
mer ekologisk mat på 
tallriken. Naturskydds-
föreningen vill slå hål på 
myter som att det skulle 
vara dyrt eller krångligt 
att välja ekologiskt. 

Lillian Lundin Stöt, Dalar-
nas länskonsulent för Natur-
skyddsföreningen, tycker att 
det finns många aspekter på 
varför man ska välja ekologisk 
mat framför oekologisk mat. 

– Att barnen ska slippa få 
i sig rester av gifter är mitt 
främsta argument. I vin- 
druvor har man till exempel 
funnit rester av 26 olika be-
kämpningsmedel. Det finns 
också kvar rester i russin 
som vi ger våra barn, säger 
Lillian.

Med Miljövänliga veck-
an vill Naturskyddsfören-
ingen uppmana oss till att 
äta mer ekologisk mat. Det 
borde vara det självklara va-
let med tanke på våra barn, 
djur, miljö och jordbruk me-
nar de som är involverade.

Tänka i flera led
Lillian tycker också att det 
är en solidaritetsfråga, att 
man ska tänka på odlarna, 
djuren och jordbruken som 
finns i andra änden. Bana-
ner och kaffe kommer lång-
väga ifrån, så det är inte vi i 
Sverige som direkt påverkas 
av de giftiga bekämpnings- 
medlen som används. 

– I Brasilien, där myck-
et av kaffet odlas, används 
bekämpningsmedel som är 
förbjudna i Sverige sedan 
länge.  Effekterna från de 
giftiga bekämpningsmed-
len är ett av Brasiliens störs-
ta folkhälsoproblem, säger  
Lillian.

Även på bananplantagen 
fungerar det på ett liknan-
de sätt. Bekämpningsmedel 
som kan ge nervskador och 
som i små doser kan leda till 
döden används flitigt. Där-
för är kaffe och bananer 
två av de varor som Natur-
skyddsföreningen förslår att 
man byter från besprutade 
till ekologiska varianter.

Börja byta några få
– Vi föreslår att man börjar 
med att byta ut några livs-
medel. Ekologiska mejeriva-
ror finns det ett stort utbud 
av, och är därför enkelt att 
byta till. Potatis och vindru-
vor påverkar oss som äter 
varan, och kaffe och bana-
ner påverkar odlarna i hög 
grad, säger Lillian.

Att potatis är en av Sveri-
ges mest besprutade grödor 
kanske man som konsument 
inte riktigt tänker på. Även 

köttet har en stor miljöpå-
verkan. Men ekologiskt kött 
brukar vara dyrt och kan 
vara svårt att få tag på.

– Ett alternativ är att äta mer 
vegetariska maträtter, och när 
man väl köper kött så får det 
kosta lite mer, säger Lillian.

Många bäckar små
Miljövänliga veckan är ett 
sätt att samla kraft kring ett 
visst tema. Lillian har varit 
med ett tag och minns när de 
år 2005 hade ekologiska ba-
naner som tema.

– Efter banankampanjen 
såldes det lika mycket ekolo-
giska bananer på två veckor 
som de annars gör under ett 
år, så det är klart att vi kan 
göra skillnad, säger Lillian.

På ett år ökade Sveriges 
import av Kravmärkta ba-
naner från 30 till 1 200 ton 
per år. I dag är det nästan en 
självklarhet att livsmedels-
butiken har ekologiskt kaffe 
på hyllan, dessutom finns det 
omkring 20 olika sorter att 
välja på. Men innan år 1996 
fanns det bara ett ekologiskt 
kaffe, och då fick man köpa 
det på hälsokostbutiken. 

– Som konsument spelar 
det mindre roll hur myck-
et eller hur lite man gör, 
alla insatser är bra och till-
sammans kan vi göra jätte-
mycket. Och dessutom når vi  
resultat, säger Lillian.

Danskarna klår oss
Endast fyra procent av den 
mat vi köper är ekologisk. 
I vårt grannland Danmark 
äter man dubbelt så mycket 

ekologisk mat. Och de har 
som mål att år 2020 ligga på 
20 procent ekologisk mat. 
Lillian tror att det finns flera 
orsaker till att Sverige ligger 
relativt lågt, och att mycket 
beror på segavlivade myter. 

– Många tror att ekolo-
gisk mat är jättedyr, utan att 
ens kolla prislappen. Många 
verkar också tro att det fus-
kas, vilket jag tycker är lite 
märkligt eftersom ett ekolo-
giskt jordbruk kollas väldigt 
strikt, säger Lillian. 

Andra orsaker kan vara 
att man handlar av gammal 
vana, och att det ännu inte 
finns samma utbud.  Men med 
efterfrågan kommer ett större 
ekologiskt utbud att finnas. 

– Våga flytta handen i hyl-
lan, uppmanar Lillian.

AnjA Lenner
anja@annonsbladet.com

Att barnen ska slippa få i sig gifter genom maten, är ett av naturskyddsföreningens argument för miljövänliga veckan.  Foto: AnjA Lenner

Ekologiskt på tallriken
under miljövänlig vecka

 ɋAtt barnen 
ska slippa få i 
sig rester av gif-
ter är mitt främ-
sta argument. «

5 varor att 
byta till eko
Kaffe
Kött 
Mejeri
Bananer och vindruvor
Potatis

 • Fakta

023-185 00 • www.hanssonbuss.se

VÄLKOMMEN!

18/10 Ullared 
Vi kör med 2 förare. 
......................................... 550:-

Julmarknad Kiel/
Lübeck, 3 dgr buss till 
Göteborg, del i 2 bäddshytt, 2 fru-
kost, bussen följer med för shopping.
Måndag 25 nov .........2290:-
Torsdag 28 nov..........2390:-

12/11 Caféresa 
Julspecial.......................... 280:-

30/11 Jerry Williams 
-the Farewell Show 
I Tegera Arena, 
resa och show  .................. 980:-

 

En rolig, musikalisk och tänkvärd föreläsnings-show 
med Kerstin Bäck och Bengt Kyllinge. 
Dessa två dalaartister delar med sig av tankar kring hur 
vi gör livet så gott som möjligt. Mat, relationer, träning, 
humor och livets kryddor.  

 

 

Frågor:  0280-10014  0243-82080 

Nybo bygdegård 
Gustafs 
2/10 kl 19.00 
Entré:  150kr inkl fika 
 

Norsbo-Hinsnoret  
Bystugan, Falun 
6/10 kl 18.30 
Entré:  120kr, fika att köpa i pausen 
 

Underhållningsföreläsning 

Hälsa - på varandra - för ett rikare liv! 

Det betyder märkningarna

Demeter – uppfyller kraven för 
ekologisk odling precis som 
KrAV och eU ekologiskt. Har 
dessutom krav på hur odlingen 
ska ske i samklang med de 
naturliga rytmer som förekom-
mer under året.

KrAV – Sveriges mest kända miljömärkning 
för mat. ekologiska livsmedel som odlas utan 
kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller 
genmodifierade organismer, utan onödiga tillsat-
ser som syntetiska aromämnen, smakförstärkare 
eller färgämnen. Dessutom höga kvalitetskrav 
på god djuromsorg, socialt ansvar och minskad 
klimatpåverkan.

eU ekologiskt – som namnet vittnar så är detta 
eU:s märkning av ekologiska produkter. Även här 
är det livsmedel som odlas utan kemiska bekämp-
ningsmedel eller genmodifierade organismer. 
Men här finns inte samma krav på djuromsorg, 
socialt ansvar eller klimatpåverkan.

EXTRAJOBB!
www.delareklam.nu
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FALUN
Upplägget för det femte 
Falun Walk of Art ser 
lite annorlunda ut i år. 
Strävan har varit att kon-
centrera utomhusgalleriet 
till området kring Gruvga-
tan, vilket är något av en 
inkörsport till Falun. De 
vill helt enkelt vara mer 
synliga och att fler ska 
kunna ta del av konsten.

Att ha konstverken längs 
gator som är mer trafikera-
de har också inneburit att 
tillstånd måste sökas, vil-
ket har varit krångligare 
och tagit längre tid än man 
först trodde. Men nu sitter de 
femton konstverken uppe till 
allmänhetens beskådande. 
Dessutom finns det en vägg 
där vem som helst får måla. 

Tillstånd finns för konstver-
ken att sitta uppe i ett år, 
men de har inte satt något 
slutdatum än. En del av ver-
ken är inte lika väl rustade 
för det vintriga vädret som 
onekligen snart kommer att 
dra in även över Falu stad. 

Positiv respons
Vendela Tedestam, projek-
tets nya kreativa ledare, be-
rättar att de har fått myck-

et positiv respons från åskå-
dare. Dessutom känner hon 
att de i år har haft mer av 
ett gatukonstperspektiv. De 
tar anspråk på det offentli-
ga rummet i en annan anda 
än tidigare och hoppas på 
att det ska fånga folks upp-
märksamhet.

– Det är kul att visa upp 
Faluns dynamiska stadsbild 
och att lyfta fram talang som 
finns här, menar Vendela. 
 
Lång målning 
En annan nyhet för i år är 
vägmålningen som slingrar 
sig längs cykelbanan som 
börjar nere vid ån och som 
går upp till skateparken,  
i närheten av Falu Gruvas 
inkörsport. En halv kilome-
ter lång var målningen ett 
vågat jobb att dra igång. 

– Men här har vanliga fa-
lubor ryckt in och hjälpt 
till, annars hade vi inte kla-
rat det. Vägmålningen sym- 
boliserar mötet mellan dåtid 
och nutid och sammanbin-
der centrum med gruvan, 
säger Vendela.

ANjA LeNNer
anja@annonsbladet.com

Vilija Vitkutés verk står att beskåda i närheten av Faluån. Hon beskriver sin 
målning med ord som att hon vill förmedla stora känslor av kärlek.
”Det är ett överflöd av färg och kärlek. Kärlek kostar inget och det är något 
som du kan ge varje dag, och som skapar fred och harmoni”. 

Konstpromenad genom Falun

Henry Murtokangas har arbetat med collage i över åtta år, men aldrig något i 
denna storlek. Här har han använt sig av sina befintliga collage och satt ihop 
dem.  ”Att samla ihop delar och sätta ihop till något mycket större har blivit 
som ett bokslut för mig”, berättar Henry.

På en stor vägg utanför Bergströms galleria sitter Hanna Turi Berglunds konstverk Bubble of Truth. Hanna fick en idé om 
att hon skulle skapa konstverk till varje låt som hon har släppt, vilket hon inte riktigt har hunnit med ännu. ”Detta grafiska 
konstverk handlar om att hur ett försök att hitta sig själv genom ord och definitioner i slutändan bara blir nonsens”, förklarar 
Hanna. FoTo: ANjA LeNNer

”jag tycker att det är bra att vi har kunnat utnyttja de glömda platserna där 
mycket folk rör sig”, menar Magnus Kalitzki som fick måla sina papercuts inför 
publik, stående på en saxlift. Trots Magnus höjdrädsla så gick det bra.

Sara May Kahl kom in i projektet 
ganska sent och blev tilldelad 
en plats. Utifrån det skapade 
hon denna mötespunkt, hon 

vill att det ska vara vackert att 
titta på, men också att det ska 

fylla en funktion. Hakawati, som 
betyder sagoberättare, kom till 

och här hoppas hon att  
människor ska slå sig ner.

 ɋDet är kul att 
kunna visa  
upp Faluns  
dynamiska 
stadsbild. «
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Potatis & Grönsaker
Sorterad King 
Edward och Asterix 
i 25 kg:s säck. 4.80:-/kg

Mängdrabatt vid köp över 100 
kg. Även mindre förpackningar.

GÅRDSBUTIK med 
potatis, vitkål, morötter, 
palsternacka, kålrötter 
och morötter.

5 km norr om Hedemora
Ingemar Brandts Västerby
0225-380 17

Kryssningar

Boka online på www.tobbesresor.se

Gilla

0226-671 30

Boka din resa hos Viking Lines 
största återförsäljare i Dalarna

Besök www.tobbesresor.se eller slå en
signal så berättar vi mer om vårt reseutbud!

Dagskryssning med m/s Rosella till Mariehamn
• Dagskryssning Kapellskär - Mariehamn t/r
• Anslutningsbuss (Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Avesta)

 Avresa: Tisdag, torsdag och söndag  .... Pris 70:-

Cinderellakryssning till Mariehamn
• En natt del i B2 insideshytt, båtresa Stockholm - Mariehamn t/r
•  En Viking Buff et inkl vin, öl, läsk och kaff e på utresan
•  Frukost i Viking Buff et
•  Anslutningsbuss (även vissa avresor från Västerdalarna)

Avresa: söndag - onsdag  ............................ 495:- 
torsdag  ......................................................... 595:-
fredag - lördag  .............................................795:-

8/10   Carina Jaarnek, 
  Per Håkans

10/10   Rickfors & Ronander, 
 New Generation

14/10   Anders Berglund, 
 Stensons

15/10   Micke Ahlgrens, 
 Jenny Sahléns

20/10   Blender, 
 Per Håkans

24/10   Shirley Clamp, 
 Easy Kit

30/10   Larz Kristerz, 
Callinaz

10/11   Scotts, 
 Martinez

13/11  Black Jack, 
 Martinez

Axplock av artister: 

I ANNONSBLADET VECKA 41 & 43

HEM & ENERGI
Under detta tema fokuserar vi på värme, energi och 
hemmet med texter och annonser. Passa på att marknadsföra 
vilka produkter/tjänster du har att erbjuda dina kunder i dessa temanummer.  

Utgivningsdag: 6/10, 20/10
Bokningsstopp: 30/9, 14/10

30% RABATT på andra annonsen vid bokning av båda veckorna.

106.000HUSHÅLLMED 100.000 LÄSARE

Kontaka din lokala säljare på sidan 2

Fotograferna i Dalarna

Barn?
Info: www.sagmyrask.com • 070-563 49 10 (Mats)

Sågmyra SK inbjuder även till det andra

HACKMORA MTB-UPHILL 
Lördag 5 oktober kl. 13.00

Sågmyra SK inbjuder till det 22:a

HACKMORA BERGSLOPP
Söndag 6 oktober kl. 11.00

MEKANISK VERKSTAD
med stor reparationshall

Johan Hanson, verkstadschef

070-249 73 64

johan.hanson@wsm-group.se

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKANISK VE
med stor repara

tunga fordon & maskiner, Industrimontage,anläggningsservice, prototyper, korta 
serier, Specialmaskiner, CNC-plasmaskärning, Fräsning, Svarvning, Svetsning m.m.

Problem med
stubbar och träd?

Kent Eriksson  0730-88 88 84

Vi utför stubbfräsning och trädfällning
Även bortforsling.

PETERS BUSS AB
0563-81331 • www.petersbuss.se

3 dgr, buss, 4-bäddshytt p/p 
(2-bädds+200:-)
16/10, 2/11, 16/11,
27/11, 7/12, 15/12  ............................... fr. 795:-

Spa/hälsoresa till Pärnu
9 dgr, del i 2-bäddshytt/dubbelrum, 
mat och 18 behandlingar ingår
17/11 ............................................................5495:-

Bussen alltid 
med till Estland.

TALLINN-KRYSSNINGAR
fr. 795:-

Ring Ulf Evertson • www.rubbostubb.nu

070-522 19 81

RUBB &
STUBB

STUBBFRÄSNING 
TRÄDFÄLLNING

Vi tar bort dina 
problemstubbar/träd 

till vettiga priser

F-skatt & ansvarsförsäkring

Små
annonser

syns
också.

EXTRAJOBB!
www.delareklam.nu

e-post: andersved@icloud.com

Åkerstädning 
och städning av 
skogsbilvägar 

med energiklipp!

Köper risvältor och brännved. 
Klipper och flisar åkerkanter.

VED TILL SALU!
Beställ färdigkapad &

kluven årsved nu!
Även torr ved finns.

Blandved 400:-/m3

Björkved 475:-/m3

Valfri längd går att beställa, 30-50 cm
Transport kan ordnas

Nu kan du betala med kort!

(Stjälpt mått)

Gratis skrothämtning,
 vi ställer ut container

e-post: andersved@icloud.com
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fynda hos oss Med en annons i FYNDA HOS OSS når du 106 000 hushåll 
i kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, Avesta, Norberg, 
Hedemora, Säter, Ludvika och Smedjebacken.

OBSERVERA! ’FyndA hOS OSS’ äR EndASt till FöR pRiVAtpERSOnER. Annonsbladet förbehåller sig rätten att utan förvarning ta bort annonser som kan liknas vid yrkesmässig verksamhet och avgörs av annonsens innehåll. Annonsbladet till-
låter inte försäljning av kattungar yngre än 12 veckor och hundvalpar yngre än 8 veckor. Det måste stå i annonsen att djuren inte säljs yngre. Du kan skicka in din annons på www.annonsbladet.com. Mailade annonser tas med i mån av plats.
Annonser skickas till Kling & Co, Box 171, 781 22 Borlänge. Kan även lämnas på kontoret på Östra Flintgatan 3, Borlänge. Märk kuvertet med ”Fynda hos oss” (texta tydligt). Kostnad: 50:- (bifogas i kuvertet, EJ MYNT).

Vinn matchbiljetter till
IK Brages nästa hemmamatch!
Vilket slutresultat blir det mellan
IK Brage - Landskrona BoIS?

Matchen spelas måndag 30/9 kl 19:00 och vi vill 
ha ditt tips minst 15 min före avspark.
Har du rätt resultat så deltar du i utlottningen av 
2 matchbiljetter till IK Brages nästa hemmamatch. 
Ditt resultat samt namn och adress mejlar du till 
tavling@annonsbladet.com

Grattis till vinnaren i förra tävlingen:
Karin Klockar, Borlänge.

Vinnaren kontaktas personligen
av Annonsbladet Dalarna.

SäljeS

BJöRKVEd
40 cm torr kapad och kluven  400 kr/
kubik 070-5593875 Borlänge

BåtMOtOR 4hK 4-tAKt
mkt. fin och välvårdad 4hk.-08, 
4-taktsmotor. Pris:6500:-  
Tel.073-9320600 

BåtMOtOR 30-70hK
Fungerande båtmotor 30-70hk., kort 
rigg med reglage. Tel.070-7282523 

BöCKER
7 kassar lite av varje en del om gamla 
kändisar lågpris Högstbjudande 
023-23802

CROSS SuzuKi 450 RMz 06A
En ägare. Bra skick. Extra sadel 
stepup. Pris 16000kr 0730758999  
Eriksson Avesta 

diV MöBlER
BLA: SVART TV-BÄNK SOM GÅR ATT 
VRIDA PÅ OCH HAR FYRA HJUL PRI-
SET 1300 jlal_65@hotmail.com eller 
0250-16308 efter 17.00 

KnAppdRAGSpEl
Rött dragspel i fint skick 2500:-,  
Gasoltub P45 200:- 070-3386881

KöKSBORd + 4 StOlAR
Dalagrönt Tillverkat i Hedemora på 
30 talet Pris  600:-  070-6550755

MAnGEl
Kall el mangel gott skick 300:-  
023-10413

nintEndO Wii
Wii med 9st barnvänliga spel, 2st 
hand kontroller och de andra tillbe-
hören.Lite använd. Pris 3300 kr  
Tel 070-3605181 

plAStEKA/plAStBåt
Lätt och smidig plasteka/plastbåt ca. 
4m. Pris:6500:- Tel.073-9320600 

 
 

SuRROundpAKEt 
Förstärkare Pioneer VSX-D511 och 
högtalarpaket Centrum Ophelia. 2 
front-högtalare. 1 center-högtalare.  
2 bak-högtalare Pris: 400 kr  
073-933 33 70 

SVäRdSJöFåR
Tacklamm o bagglamm säljes ur-
sprungsbesättningen – utrotningsho-
tade får- genbanken 072-7466657

SänG
80x200 sängklädd med blått möbel-
tyg + dyna pris 250:- 0766-289473 
eft kl 13 Ludvika

tAMRåttA 
Hane ca 6mån, tam snäll. bortsänkes 
med stor bur. 0761128721

tRAKtORGRäVARE  
MEd KABElSKOpA
Traktorgrävare Fordson Supermajor 
säljes i befintlig skick. fungerar bra. 
Lite svetsarbete behövs. 40.000 kr 
eller bud. Josef 0733-330361 

tRäninGSMASKin
Elite Orbitrek Pris 750:-  Agneta 
0243-236857, 072-0075338 

tV, VARdAGSRuMSMöBlER
TJOCKtv Philips 500:- Furumöbler 
med soffbord 2.000:-, Skinnfåtöljer m 
fotpall svarta 2 st 1.000:-/st  
0243-234352 el 070-2295756

tVättMASKin CylindA Ft 22 
Den s.k. ”Sverigemaskinen” Ca 6-7 år 
gammal och fungerar utmärkt Finns i 
Falun Säljes för 800 kronor  
023-31194, 070-2841443 

tVättMASKin
Fin toppmatad tvättmaskin. Pris:1500:- 
Tel.073-1529098 

VAttEnSlAnG
PVC slang 64m, 41mm,58m 26mm 
500:- för båda 070-3386881

VäVStOl
Vävbredd 60 cm alla tillbehör väv-
böcker skyttlar, kilovis med garn 
1000kr för allt 0225-20144

äVEntyRSCyKEl 
Hammer 21vxl dämpad fr.axel 26 tum 
däck 90 % toppskick 2.800:- 2 st Re-
secyklar ihopfällbara Yorsmite   
0707-231420 Borlänge

KÖPeS

ARMBAndSuR & FiCKuR
Av kända märken, bra betalt för arm-
bandsur med tidtagning. Kalle.  
0240-76246. 0706746246 

CAFESEt 
Cafeset i gjutjärn. Tel.073-1529098 

dRAGSpEl
Mindre Pianodragspel för nybörjare 
Pris runt 1.000:- 073-5995989

GAMlA CyKlAR
40-50-tal och äldre, gärna defekt. 
Max 300 kr, allt av intresse.  
076-0250518 Erik 

Guld OCh tAndGuld
Allt i guld köpes för privat omgjut-
ning. Kan även hämtas. Ring Rolf i 
Hofors. Tel:0290-27364 efter kl:10.00. 

hAMMOCK KöpES
Välvårdad, helst enfärgad kvalitets-
hammock i ligglängd KÖPES  
023-31194, 070-2675424 

KAnAlplASt
Saknar ca 40 cm till altantak. Har 
du en restbit? Skånska Byggvaror 
kanalplast 10mm Längd 3,5m art nr 
619283. 070-6540983

ROddBåt
Nyare eller äldre men i sjödugligt 
skick ca 4 m (EJ TRÄBÅT) 0224-10260

Spån
Kutter eller sågspån. Tel.073-1529098 

tEAK plAnK
Ohyvlat teak plank, helst 2 tum. Även 
Mahogny plank. Köpes av hobby 
snickare. 0240-76246. 0706746246 

 
 

KöpER äldRE tV-SpEl
Nintendo, Super Nintendo, Game 
& Watch köpes. Allt av intresse. 
Jag köper även leksaksgubbar från 
70-80-talet. 0706969086 

MOTOR SäljeS

4 duBBdäCK 185/60-14
Gått en säsong 1200:- på Fordfälg 
070-2101488

Audi A4 AVAnt FSi 2003
skattad, bes, sommar o vinterdäck, 
servad, mycket braskick, går bra o 
billigt, ev byte saab, volvo, mazda ej 
combi bilar, pris 48500kr, tel  
073-7080091 

Båt StyRpulpEt
Tehri 6020C  -06 Motor Tehotsu 25 
Hkr  Dynor o landtärnor Mycket väl-
vårdad 0701-420211, 0735-348269

BåtMOtOR
Yamaha 5 hk  knappt använd  back 
o framväxel, Fast tank Med ansl. För 
trycktank 1/100  070-6907077

dAEWOO lAnOS -01
9.200 mil, 0.6 lit/milen, bra skick, SoV-
hjul, AC, radio/CD, ca 17.000:- Ring för 
överenskommelse 073-704 14 99

Fin Röd tOyOtA COROllA-93
Bränslesnål, renoverat skick, skattad 
och besiktad, bra vinter- + sommar-
hjul, dragkrok, motor- och kupévär-
mare. Går bra, bör ses! Finns i Gus-
tafs Pris: 8500 kr ev byte båt.  
Tel: 076-0250518 

VOlVO V70 -2001
skattad,bes, drag, manuell vxl, går 
bra o billigt, ev byte automat bil, pris 
30000kr, 073-7080091 

VW pOlO -99 1,6l
24300 mil Motorvärme bytt växellåda 
bes Juni -14 10.000:- 072-9610302

 

MOTOR KÖPeS

Bil KöpES 2001 EllER nyARE
bensin eller disel bil köpes Ring för 
info Tel 024312498, 0739868777 

FORd tAunuS 59-64 
COMBI-SEDAN Är intresserad av re-
servdels bil. motorer m.m. Ford 17m 
59-64 Titta i lador o uthus  
070-4008439

StyRVäXEl
Styrväxel MB 508 -608  70-80 tal Sö-
ker styrväxel med servo gärna kom-
plett med pump o remskivor  
073-7190002 Leif

BOSTAD SäljeS/UTH.

BORlänGE
98 kvm Östermalm, delv.möblerad.
balkong, tre väderstreck, högst upp. 
Endast lång tid enl ök. Skötsam pers 
ej rök/djur, ref krävs! 7200 kr/mån. 
Ring för visning. 

BOStAdSRätt GRänGESBERG
Nyrenoverad etta sovalkov. Centralt 
ev. möbler trevlig balkong 48 kvm 
Hyra 2400 Pris 30000:-  
072-7388319, 0240-17407

GåRd i EnViKSByn
4rok, byggd 1965, nära badplats, 
busshållplats, 1,7km t dagis, skola, af-
fär. inflytt enl ök 070 6555978,  
070 2913949, 023 15232 

huS på lAndEt uthyRES
Hus ute i Nås, 7km utanför Hede-
mora. 90 m2. 6500:- inkl el & värme 
070-5590064 

SOMMARStuGA i nORBERG
2 rum och kök säljes på grund av 
sjukdom, 076-2110106

uthyRES 
2 rum o kök Mora -Öna 3000k El + 
Kamin Upvarmning Ej Rökare tack 
072-742-7648 (sat-sun 8-20)(mon-
fre 16-20) 

öStERMAlM/C i BORlänGE
98 kvm högst upp i tre väderstreck, 
möbl enl. ök. balkong, förråd, uthyres 
till sommar-höst 2015 (möjl. att överta 
kontrakt) Ej rök/djur. ref krävs  
073-9494501 

BOSTAD KÖPeS/HYR.

huS uthyRES i lEKSAnd
Från den 1 dec 2013  4 r.o.k. Lugnt 
läge med trädgård inga hundar  
070-5421325

StORt huS på lAndEt KöpES
Minst 6 rum i Stora Skedvi. Hör av er 
till vår familj på: 070-2938021 

VillA/huS KöpES
Villa i Avesta med minst 4 sov-
rum, helst i Brunnbäck/ Andreas 
0701852249 

PeRSONlIGT

KAKA SöKER MAKA!
Man 50+ söker kvinna svensk el-
ler utlänsk för ett seriöst förhållande. 
Ring eller sms:a 072-6595675

KVinnA SöKES
Av en snäll kille på 55 år. Gillar mat-
lagning och mysiga hemma kvällar. 
MVH Jonny 0704233010. 

SinGEl KillE 32
singel kille 32år söker en livskamrat i 
åldern 25-35 år för att dela livet med.
Sms 0735922185 

tREVliG tJEJ SöKES
38 årig kille söker vänner och en 
eventuell partner mina intressen

Dans motion m.m. Rök/spritfri  
073-8258594

DIVeRSe

GARAGEplAtS/ElplASt
Söker garageplats eller elplats i när-
heten av Elsborg i Falun  
070-2229967

hJälp MEd dRAGKEdJOR
Uppfållning omsömnad omklädsel 
m.m. 073-9124331

häStGödSEl
Hästgödsel bortskänkes. Hämta i 
säck eller på släp i Borlänge.  
Tel.073-1529098 

JEAnS OCh SKinnJACKOR
Gamla trasiga jeans, skinnkläder mot-
tages tacksamt. Alla storlekar. Ring så 
hämtar jag. 0761128721 

lOppiS
Områdesloppis på Trädgårdsgränd 
2-14 Brittsarvet Falun, med många 
säljare. Välkomna sönd 6/10 kl 10-13 
073-5575888

lOppiS
Gatuloppis i Kvarnsveden Huggar-
gatan den28/9 september kl:10-14 
0707485815 

VidEOKOpiERinGShJälp
Behöver du hjälp med att föra över 
dina videoband alt. videokamera-
band till DVD? Ring: 070-7282523 
(Falun) fynda hos oss

Rubrik:  .....................................................................................................................................................................................................

text:  .....................................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................................

tel:  .....................................................................................................................................................................................................

Kostnad: 50:- (bifogas i kuvertet, EJ MYNT). Skickas till: Kling & Co, Box 171, 781 22 Borlänge.
Märk kuvertet med ”Fynda hos oss” (OBS! TEXTA TYDLIGT! Glöm ej tel.nr och att lägga i pengar). Vi förbehåller oss rätten att korta ner de annonser 
som innehåller mer än 15 ord. Annonser utan betalning tas ej med. Vi tar ej emot annonser via telefon.
läMnAS SEnASt FREdAG En VECKA FöRE inFöRAndE.

☐ SälJES ☐ KöpES ☐ diVERSE

Bostäder: ☐ SälJES ☐ KöpES

Motor: ☐ SälJES ☐ KöpES

nytt nummer
varje veckaTIDNINGEN MED MÅNGA LÄSARE
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BRAGETIPSET!
Inför varje hemmamatch tippar nio av våra partners slutsresultatet i matchen. Om inget eller 
flera företag tippar rätt resultat avgörs veckans vinnare med hjälp av publiksiffran. Tippar du 
bättre än våra partners? I tidningen hittar du en läsartävling där du själv kan tippa resultatet.

I SAMARBETE MED:
STÄLLNINGEN JUST NU:
1.
2.
3.
4.
5.

Dalasalen, 3 p
SSAB, 2 p
Rejlers, 2 p
Ryds Bilglas, 1 p
Broken Dreams, 1 p 

Bokstaven, 1 p
Dalafrukt, 1 p
Vianor, 1 p
Office IT-partner, 0 p

6.
7.
8.
9.

Tel: 0243-21 74 31   www.brokendreams.se Tel: 023-140 04    www.dalafrukt.se Borlänge Barkargärdet    Tel: 0243-870 10

Däck - AC - Bilservice

www.dalasalen.se
Rättvik • 0248-136 00 • www.bokstaven.se

Gör som IK Brage • Använd oss som

TRYYRR CCKKPAPP RTRR NER!Dalasalen
restaurang - evenemang - catering

LANDSKRONA BOIS

MÅNDAG 30 SEPTEMBER KL 19.00

Höstfotboll!

IK BRAGE
MATCHVÄRD:



Sofias mat

Sofia tipSar

Värmande i koppen
På hösten kompletterar jag mitt kaffedrick-
ande med te. När det blåser kalla vindar och 
löven blir röda är det helt enkelt så himla 
mysigt att krypa upp i soffan i sällskap av 
en kopp te. Det är så klart ännu trevligare att 
dricka sitt te i en tjusig kopp. Danska Green-
gate har underbara koppar. Den här tekop-
pen, till exempel. 

Wallenbergare med rotselleripuré,
kalvsky och lingon

Som flitig användare av so-
ciala medier ser jag rätt 
många bilder på mat. Det är 

nämligen fler matintresserade än 
mig som delar matbilder kors och 
tvärs. Och det är väldigt positivt 
i sig. Det som däremot bekym-
rar mig är att en så stor andel av 
de här matbilderna ser mer eller 
mindre oaptitliga ut. 

Att man äter med ögat är en ab-
solut sanning för mig. En vacker 
rätt är en godare rätt. En välkom-
ponerad tallrik där maten står för 
färg och form är en del av mat-
upplevelsen. Därför blir jag be-
kymrad över mat som presenteras 
på ett icke tilltalande sätt. Det är 
nämligen inte att göra dem rätt-
visa. 

Ofta handlar det om brunt. Flera 
nyanser av brunt. Och jag hål-
ler med, det är inte lätt att få till 
bruna grytor, såser, biffar och var 
det nu kan vara på bild. Helst inte 
i kombination med gula potatis-
rätter. Men det går ju med hjälp 
med andra element som färggran-
na grönsaker och andra tillbehör 
som förutom att fylla en funktion 
i det estetiska även tillför rätt-
en något smakmässigt. När man 
tänker efter hänger det nämligen 
ihop.

Jag har ett bra exempel här bred-
vid. För bruna Wallenbergare med 
gult rotsellerimos och brun sky 
inte vackert direkt. Men med grö-
na sockerärtor och lingon, ja då 
börjar det likna nåt. Gott är det 
också, det kan jag lova. 

Sofia JemthanS
sofia@annonsbladet.com

Köttfärsbiffarnas Rolls 
Royce är en klassiker 
som aldrig går ur tiden
4 personer
450 g kalvfärs 
4 äggulor
3 dl grädde
salt och peppar
3 skivor formfranska
Rikligt med smör att steka i
Kalvsky:
3 msk kalvfond
2,5 dl vatten
2 msk smör
Rotselleripuré
1 stort huvud rotselleri
100 g smör
1 dl grädde
1-2 dl mjölk
Salt och vitpeppar
Tillbehör: 
200 g färska sockerärtor
1 msk smör
Rårörda lingon eller lingonsylt

Gör så här: 
Ställ in kalvfärs, äggulor och grädde 
i frysen ca 15 min så att de är rik-
tigt kalla. Vispa sedan samman, gär-
na i köksmaskin till en fin smet, salta 
och peppra. Skär kanterna av form-
franskan och finhacka brödet eller 
kör det i matberedare. Fördela hälf-
ten på en skärbräda. Forma fyra bif-
far med hjälp av två skedar och lägg 
på brödet, strö resterande brödsmu-
lor ovanpå, det är lite trixigt men det 
blir lättare att forma av brödet. Hetta 
upp smör i en panna och stek först 
på hög värme på varje sida så att de 
får yta och sen på medelvärme. Vänd 
då och då. Wallenbergarna får gärna 
vara lite rosa inuti. 

Kalvsky: Vispa samman det som 
är kvar i stekpannan med kalvfond 
och vatten. Låt koka upp och klicka 
i smöret, rör till det smält. 
Rotselleripuré: Skala och dela rot-
sellerin i bitar. Koka riktigt mjuka i 
lättsaltat vatten. Häll av ordentligt i 
durkslag och försök gärna pressa ur 
mer vatten med en sked. Pressa sel-
lerin genom potatispress och blanda 
med smör, grädde och mjölk. Koka 
upp och rör till en slät puré, smaka 
av med salt och vitpeppar. 
Tillbehör: Koka sockerärtorna i ett 
par minuter i vatten, tillsätt smör. 
Servera wallenbergarna med puré, 
sockerärtor, en klick rårörda lingon 
och slå på den goda skyn.

flera nyanser 
av brunt
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Europamästare 
för andra gången
STORA SKEDVI
Mats Myrsell är nybliven 
europamästare i rally, 
historiska klassen.

– Jag var nere i Spa-
nien hösten 2009 och 
tittade på tävlingarna  
i Costa Brava. De körde 
fort som tusan på asfalten 
i den svarta natten. Kom-
pisen sa: ”Här ska du veta 
en sak Mats, här har du 
ingenting att hämta”. Det 
blev som att slå bensin på 
en brasa. Jag skulle visa 
dem.

Mats Myrsell beskriver täv-
landet i europeiska rallyse-
rien, historiska klassen.

– Det handlar ofta om lite 
äldre killar i lite äldre, his-
toriskt intressanta bilar. Då 
tror många att det handlar 
om något som liknar ett ve-
teranbilsrally med tipsfrå-
gor. Men jag lovar, det är 
ingen lek. Det är fullt spett 
även om dikena kan vara en 
kilometer djupa.

I kartläsarstolen sitter 
lugnt och tryggt Esko Junttila.

– Ibland går sträckorna 
på så smala gatstensklädda 
gränder så om man skulle 
komma ut på Västerlångga-
tan skulle det kännas som 
rena motorvägen. På ett stäl-
le var det en hårnålskurva 
på ett litet torg. Hade bakän-
den släppt där skulle vi med 
stötfångaren dragit med oss 
två uteserve-
ringar och en 
bankomat.

Det är inte 
utan stolthet 
han meddelar 
att det var han 
som talade in 
Mats på täv-
l ingsformen. 
På sin telefon-
svarare har han en smildra-
gande harang om att han är 
dubbel europamästare som 
kartläsare och segerns söt-
ma gör att han svårt att tala 
då tungan klistrar i gommen.

– Jag satt på Mats kon-
tor och drygade honom att 
han borde sluta åka runt 
på bana med sin Porsche  
Carerra, ett tävland som 
gjort oss till goda vänner, ef-
tersom min son Jens körde  
i samma klass. Mats borde  
i stället satsa på rally i histo-
riska klassen tyckte jag, som 
just kört Midnattssolsrallyt  
i en Saab V4. Han tröttnade 
på mitt ältande och innan 
det gått en timme hade han 
köpt en -73 Porsche Carerra 
RS av tävlingslegenden Las-
se Nyström.

Bensin på brasan
Låter detta som ett hugskott 
var det ändå så att Mats var 
inne på att försöka mäta sig 
med europaeliten i Historis-
ka rallyts värsta klass, där  
Porsche tillhörde de snabbaste.

– Esko hade lurat med 

mig och ett par andra kom-
pisar för att se 2009 års sis-
ta tävling i Costa Brava. Alla 
vi fyra blev häpna över att 
de körde så förbaskat fort  
i nattmörkret. Kompisen Jon 
Lennartsson sa: ”Här ska du 
veta en sak Mats, här har du 
ingenting att hämta”. Det 
blev som att slå bensin på en 
brasa och tankarna väcktes.

Mats Myrsell och Esko 
Junttila gav sig in i Europa- 
cupen. Esko hade en internatio-

nell förarlicens 
och den funkade 
också för rollen 
som kartläsare.

– Vår första 
tävling blev vå-
ren 2010 i San 
Remo, beskri-
ver Mats. Man 
får köra var-
je sträcks fyra 

gånger under veckan före, i en  
vanlig bil. Det är bra med  
asfalt. Skulle man göra så på 
våra grusvägar fanns bara 
uppkörda spår du det är täv-
lingsdags. Vår Porsche blev 
inte godkänd, då den hade 
Weber-40:or i stället för in-
sprutning. Men vi fick köra 
ändå och acceptera att nå-
gon protesterade efteråt om 
vi mot förmodan skulle lyck-
as bra. Vi hade en del tek-
niskt strul och till slut gav vi 
upp då oljepicupen till torr-
sumpen föll bort men vi hade  
i alla fall lärt oss massor. 

Detta var skitkul tyck-
te de båda 50-plusarna och 
fullföljde säsongen med allt 
bättre resultat och blev till 
slut tvåa i klassen.

– Jag var ju van sedan 
alla mina är med rallytäv-
lande att underlaget kun-
de vara halt, så när asfalten 
var regnvåt tog jag flera pla-
ceringar, för då blir italie-
narna skiträdda och håller 
igen. Med ökat självförtro-
ende tyckte jag att jag borde 
kunna hänga på dem på torr 

asfalt också och borde satsa 
på en Carrera med bredare 
däck till nästa säsong. 

–   En Österrikare körde 
serien i en sådan och den 
fick jag köpa. Jag hade trott 
att det bara var att sätta sig 
och köra, men det var det 
inte tal om. Det blev myck-

et krångel och 2011 blev 
därmed en dålig säsong. På 
grustävlingarna i San Ma-
rino, Finland och Estland 
körde vi den smalare -71:an. 
Men mot slutet av säsongen 
fick vi ordning på bilen och 
vann i alla fall de sista två 
tävlingarna.

Förra årets bedrift i mäs-
terskapet är värd att reflek-
tera lite extra över. När sä-
songen var över stod Mats 
Myrsell som europamästa-
re. Möjligheten till detta slog 
han tidigt under säsongen 
ur hågen. Efter en höftleds- 
operation gjorde en infek-

tion honom sängliggande i 
över två veckor. Och i år har 
han gjort om bedriften och 
står åter som europamästare

– Nu kan vi ju inte annat 
än satsa på ett tredje guld 
under nästa år, säger han.

Mats har ett sortiment av 
fyra Porsche 911 Carrera RS 

12 deltävlingar  
i Europa
FIA:s Historiska rallyserie be-
står av 12 deltävlingar i olika 
klasser, där nio huvudsakliga 
är på asfalt.
Mats Myrsell tävlar i klassen
C-5, bilar årsmodell 1970-75 
över 2.500 cc.  
Tre räknas som grustäv-
lingar: Finland, San Marino 
och Estland.
Här är platserna i den ord-
ning tävlingarna genomförs:
Spanska Rallyt
San Remo, Italien
Tjeckien
Ungern
Belgien
San Marino
Estland
Finland
Italien
Costa Brava, Spanien
Akropolisrallyt, Grekland

 • Fakta

Framgångar i affärer och sitt företagande har gett Mats Myrsell möjligheten att ha fyra Porsche att tävla med. Han får anmäla dem alla 
till en säsong, men förstås inte byta bil under en tävling. Esko Junttila är kartläsare. FOTO: LARS RInDESKäR

 ɋDet handlar 
ofta om lite äldre 
killar i lite äldre 
historiskt intres-
santa bilar. «
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  KOMFORT-
PAKET, VCRDE

19.000 KR
PD KUPET

Erbjudandet gcller t.o.m. den 30/9 2013 eller sd ldngt lagret rccker och kan ej kombineras med andra rabatter eller furetags avtal och gcller 
endast lagerbilar frdn Kia Motors Sweden AB. Brcnsle furbrukning blandad kurning 4,5-5,6 l/100 km. CO₂-utslcpp 117-149 g/km. Testerna 
cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 5. Bilen pd bilden kan vara extrautrustad. Med reservation fur eventuella tryckfel.

Kia cee d Sportswagon cr en rymlig och riktigt sportig bil som drar blickarna 
till sig. Tack vare  massor med  spcnnande teknik och innovativa lusningar blir 
bilkurningen till en ren glcdje. Just nu ingdr vcldigt  mycket utrustning ncr du 
kuper en Kia cee d Sortswagon. Sjclvklart har den hela 7 drs nybilsgaranti 
frdn fabrik. Vclkommen in och provkur!

kia.com

Kia cee'd Sportswagon 
 en bil som har det mesta

KAMPANJPRIS 189.900 KR 
(ORD. PRIS 208.900 KR)

1,6 CRDi KOMFORT

FALUN: Matsarvsvcgen 16, Ingarvet, 023-934 00
BORLCNGE: Bygatan 37, 0243-21 34 00
UPPETTIDER: Vardagar 9-18, lurdagar 10-14. www.carliabil.se

Gäller så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar från Kia 
Motors Sweden AB. Bränsle förbrukning blandad körning 4,5-5,6 l/100 km. CO2-utsläpp 117-149 g/km. Testerna är gjorda enligt 
EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

www.mecafalun.se
FALU BILSERVICE

MÄRKESVERKSTADEN  
FÖR ALLA MÄRKEN 

Serva din bil hos  
MECA Car Service!
Vi kan din bil. Allt arbete ut-
förs med kvalitetsreservdelar 
och det är en självklarthet att 
bilens garantier fortsätter att 
gälla när bilen rullar ut från en 
MECA Car Service!

Timmervägen 16, Falun 
023-220 65 

Köp dina reservdelar hos oss!

Kan nya FORD KUGA
ge dig mer än du förväntar dig?

 

*** Ford SYNC och handsfree backlucka är tillval.

Lanseringspris

Läs mer om Nya Ford Kuga på ford.se
209 900:-*

NYA FORD KUGA TREND

Västermalmsv. 2, Falun • 023-70 90 30 • www.bilfocusdalarna.se

* Priset gäller Nya Ford Kuga Trend 1,6 Ecoboost 150 hk. Bränsledeklaration blandad körning 6,6 l/100 km samt CO2 154 g/km.

han kan välja ur, för att få en 
bil som passar den aktuella 
tävlingen. 

 – De är som personlighe-
ter; det finns skillnader även 
om vi strävar efter att få dem 
att fungera lika. Två är sma-
lare som passar grusrallyn, 
de andra är bredare för att 
ge plats åt 335-orna som sit-
ter på 11-tumsfälgarna bak.

Inställningarna av chas-
siet  är viktiga och teamet 
har experimenterat med 
fjädrar, stötdämpare och 
krängningshämmare.
Bilarna har torsionsfjädrar 
runt om, alltså en stång i fjä-
derstål som tar upp hjulens 
rörelser

– Ojämnt underlag krä-
ver längre fjädringsväg och 
då är det bra med mjuk in-
ställning för bättre följsam-
het mot underlaget. Det gäl-
ler generellt, men på asfalt 
blir det stora sidokrafter, 
vilket kräver styvare inställ-
ning för att inte få för myck-
et krängning.

Lars rindeskär
lars@annonsbladet.com

en raffinerad kontorsplats. i grunden ska bilen överensstämma 
med reglementet för 1974, men säkerhetshöjande ombyggnader 
får göras. Under kartläsarens fotplatta i kolfiber finns nu batteriet, 
för en fördelaktigare viktfördelning.

Trelitersmotorn ska få en översyn, nu när mekarsäsongen börjar. 
denna motor har insprutning med spjäll och en kamaxel för bra 
vridmoment, anpassat för långsammare och knicksigare rallyn. en 
annan har slidmatning och vassare kam. drygt 300 hästar i båda 
fallen ger bra fart i 1000-kilosbilen.
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FITS YOUR LIFE - MITSUBISHIMOTORS.SE

I begränsad upplaga 
Mitsubishi ASX 1.8D 

Bränsleförbrukning bl.a körning ASX 4,8l/100km, CO2 125g/km. Gäller lagerbilar modellår -13. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Bilen på bilden är extrautrustad.

VÅRT TRYGGHETSPAKET INGÅR ALLTID: • 8 års bilgaranti • 3 års vagnskadegaranti 
• 12 års rostskyddsgaranti • 3 års Mitsubishi Assistanspaket • Prisgaranti på service & reparationer

MITSUBISHI ASX 1.8D 2WD KOMFORT
NU 209.800 KR  (Ord.pris 234.800 kr)

Nu finns crossovern ASX 1.8D till kampanjpris. Utrustad med bland annat en 116 hk stark dieselmotor, automatisk 
klimatanläggning, tonade rutor, bluetooth, USB-ingång, farthållare, regnsensor, backsensorer och takreling. 
Välkommen in på en provtur. Men vänta inte för länge, kampanjpriset gäller ett begränsat antal bilar!

Spara
25.000kr

FALUN
023-70 99 60

CENTRALVÄGEN 42
www.matsbilar.se

BORLÄNGE
0243-830 40 
NYGÅRDSVÄGEN 15
www.matsbilar.se

Extraljus Big Knick

Ord. pris 539:-
459:-

Garagedomkraft  2T

Ord. pris 399:-
299:-

Välkommen in till oss!
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RABATT
På service när du 
bokar i oktober

300:-
RABATT
På reparationer när 
du bokar i oktober

500:-

Är du företagare och har tecknat Fleet-avtal med 
Mekonomen så är du välkommen in att boka tid för 
service och reparationer av alla era fordon.

Castrol Magnatec

Ord. pris 689:-
399:-

Vi har även bra däckpriser samt däckhotell.

Vi utför även hjulinställningar.

Vi är din enda Mekonomen Fleet verkstad i Falun.

Bilfocus
Västermalmsvägen 2
Tel: 023-70 90 30

Mekonomen Falun
Ryckepungsvägen 1 
Tel: 023-220 30 

nytt nummer
varje veckaTIDNINGEN MED MÅNGA LÄSARE
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Nu: 124 800 KR
Opel Corsa 5d ink. Pluspaket 

Nu 144 800 KR
Opel Astra 5D

Passionerad ingenjörskonst som standard.

 

Nya Opel MOKKA

www.opel.se

års
nybils-
garanti
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TIDERNAS OPEL-CHANS!
   OPEL CORSA & ASTRA

års
nybils-
garanti

Gilla oss på Facebook!

Avesta  0226 - 520 05
Hedemora 0225 - 120 55
Ludvika  0240 - 136 55

www.bjorkmansbil.se

Opel har toppat DEKRA:s kvalitetsrapport över begagnade bilar de senaste åren, en rapport base-

rad på över 15 miljoner inspektioner av mer än 230 olika bilmodeller.Upptäck vinnarna Opel Astra 

roligare. Välkommen in och provkör! 

  Vilken blir din favorit-Opel?

OPEL OMTANKE.
 

eller äldre. Boka tid och bevara din Opel i originalskick!

OPEL OMTANKE SERVICE

1 595 kr



KAKELHUSET

Yxhammarg. 7, Falun 
(brevid Byggmax)

023-633 45
vard 9-18, lörd 10-14

kakel-huset.com
kakelhuset@telia.com
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Eldar du för kråkorna?

070-680 97 45 • Karlsbyheden 62, Sundborn • www.hfekoisolering.com

Vi isolerar din fastighet 
med miljövänlig lösull 
från                           . 
Vi sprutar vindar, väggar, 
golv och tak. Se över ditt 
hus och spara pengar direkt!

Utnyttja ROT-avdraget!

Din däckspecialist i Falun!

Vi har däcken och fälgarna du behöver!

DÄCK

Ingarvsvägen 5, Falun • 023-70 54 70 • www.faludack.se

Spola upp avloppsstopp • Rengöra dagbrunnar & fett-avskiljare 
• Spola rent dricksvattenbrunnar • Besiktiga oljecisterner 

• Suga och transportera miljö-farligt avfall • Suga trossbottnar & bjälklag • Container
Vi har dessutom jour dygnet runt året runt

Avloppsproblem?
Ring oss så hjälper vi Er snabbt och smidigt

En del av kretsloppet

0243-697 00

Även hetvattenspolning!

BORLÄNGE
I oktober går kulisserna 
upp för revykungen 
Johan Folkerud som ska 
framföra sketcher av 
Robert Gustavsson. Med 
över tio år på scen så lider 
han knappast av någon 
scenskräck.

Varje torsdag träffas teater-
gruppen Revyresan för att 
öva. En av medlemmarna är 
Johan Folkerud som har va-
rit med i över tio år och som 
har stor scenvana. 

– Det är ett otroligt glatt 
gäng som ses varje torsdag, 
berättar Johan.

I tonåren gick Johan 
handelsprogrammet på 
Ljungbergsgymnasiet. Han 
skulle välja tillvalsämne 
och det blev teater efter-
som han var lite nyfiken 
på ämnet. Men han kän-
de sig ändå lite tveksam. 
     – Jag tänkte att det här inte 
kommer se bra ut, minns Jo-
han.

Hittade sin grej
Men Johan kände på en 
gång att det var hans grej 
och han ville fortsätta. 

– Vi hade Kicki Bergsten 
som tillvalslärare, och hon 
har följt med till teatergrup-
pen. Hon är det bästa vi har, 
utan henne skulle vi aldrig 
klara av det här, säger Jo-
han.

När Kicki frågade  
gruppen om de hade några 
idéer så la Johan som förslag 
att han skulle köra Robert 
Gustavsson-sketcher. 

– Då frågade hon om jag 
kunde en utantill för hon 
ville höra en där och då. Jag 
blev osäker på om jag kunde 
den, men det gick bra, säger 
Johan.

Sedan dess har det rull-
lat på. 

Medverkade i revy-SM
I augusti månad deltog Jo-
han och två till från Bor-
länge på revy-SM. De fick 

träffa deltagare från hela 
Sverige och fick visa upp 
vad de kunde. 

– Jag körde Ålands- 
kryssen och tjejerna gjorde 
O Sole Mio. Det var många 
som tyckte att vi var jätte-
duktiga, säger Johan.

Scen i oktober
I oktober uppträder Johan 
med Revyresan 3 på Stads-
teatern i Falun. Johan kan 
redan idag avslöja vad han 
kommer att göra i sitt scen-
framträdande.

– Jag ska köra Robert 
Gustavsson-sketcher. Min 
favorit är Tony Richards-
son, de andra kör jag liksom 
ändå, säger Johan.

Revyresan brukar också 
sätta ihop en julshow i Bor-
länge, och uppträder på an-
dra orter när de får förfråg-
ningar. I år ska de till Öre-
bro och till några fler platser 
runt om i Dalarna. 

De brukar sätta upp två 
olika revyer per år, men i år 
hinner de med tre. På min 
fråga hur de hinner med 
skrattar Johan och svarar 
med glimten i ögat att det är 
det här han gillar att göra. 

ANjA LENNER
anja.@annonsbladet.com

Plats på scen igen för 
Borlänges revykung 

Revykungen johan Folkerud trivs bra på scen och tycker nu att han är så rutinerad att han inte längre blir nervös.

Revyresan bjuder på under-
hållningsshow i oktober på 
Stadsteatern i Falun.

Johan Folkerud
Ålder: Snart 29 år.
Bor: I Borlänge
Familj: Mamma och pappa
Intressen: Vara med kom-
pisar och någon gång med 
familjen. Och så tycker jag 
om ångtåg.
Sysselsättning: Praktikant på 
ett företag som sköter bland 
annat telefonväxel åt andra 
företag.

 • Fakta
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Norra Backa i Borlänge
Erbjudandena gäller t.o.m. 2013-10-06 endast i varuhuset i Borlänge. Priser inkl. moms. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

SUCCÉ
i våra nya lokaler!

Vardagar 9-20 • Lördagar 10-18 • Söndagar 10-18

Badrumsskåp med belysning

Snyggt belyst spegelskåp med två luckor och två flyttbara hyllor. Två halogen-
lampor och beslag för upphängning ingår. IP23. B600xH695xD240 mm. 
Blankvit.  434-139

0HG�WYÂ�KDORJHQOD
PSRU

795,-
Spara 700,-     

1495,- 

Duschset

Förkromat och självavkalkande duschhandtag med fem justerbara strållägen. 
Även stången är förkromad och mäter 72 cm. Slanglängd: 1,5 m.  434-155

99,-
Spara 150,-     

249,- 

Skruvmejselsats FatMax 5 delar

Färgkodade kvalitetsskruvmejslar med gummiklätt handtag och mejselkropp 
av Chrome Vanadium-stål. Satsen innehåller tre spår 3,5/4/5,5 mm samt två 
phillips PH1/2.  119-883

)ÁUJNRGDGH�IÓU�

VQDEEW�RFK�UÁWW�YD
O

129,-
Spara 170,-     

299,- 
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LD Hjälpmedel – Dalarnas  
Resurscenter för hjälpmedel!
Onsdag den 2 oktober 2013 är det dags för Minimässa Hjälp-
medel. LD Hjälpmedel visar under dagen ett större utbud av produkter, 
exempelvis upphandlat sortiment, konsumentprodukter och smarta 
vardagshjälpmedel.

Öppet hus mellan klockan 09.00 och 15.00. 
På plats finns hjälpmedelskonsulenter, tekniker m.fl. för att visa  
produkter och svara på era frågor.

Ta chansen att besöka oss för att titta, klämma och känna på  
produkter från alla hjälpmedelsområden!

Varmt välkommen!

Välkommen till

LD HJÄLPMEDEL

Driver du eller tänker
du starta hästverksamhet?

Inbjudan till Hästföretagarkväll

• Inspirationen  • Spelreglerna
 • Aff ärsplanen  • Energi ur hästgödsel

Mån 14/10 kl. 18.00-21.30
Scandic Lugnet, Falun

Anmälan senast 6/10 till erika.brand@lrf.se 026-278892
Kostnad 100 kr inkl. fi ka betalas kontant

Smakfull butik & webshop med mängder av lustfyllda prylar.

ON-Orgasm-
droppar

Dalarnas enda
kärleksbutik

Butiken som kryddar ditt kärleksliv

Överraska din älskling!
ALLTID

FRAKTFRITT!

www.lustkarlek.se
0243-807 85 • Hagavägen 20, Borlänge • Mån-Fre 11-18 • Lördag 12-15

OVO
Design & Kvalitet
Ringar och leksaker
med sköna funktioner.
Generös 15-årig 
garanti.

itet
295:-

rig
oner

e
r.

250:-Från

Magi som tar henne till
sjunde himlen. Endast
1-2 droppar räcker för
effekt upp till 45 min.
Enbart naturliga ingredienser.
En given succé!

295:-

Stöd Barncancerfonden  

PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER
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Nytt tak till 
rätt pris! 

Kostnadsfri besiktning! 0243-211998
TAK SOM SPECIALITET SEDAN 1969

www.taksmide.se

AvestA
Erik Pontus Björklin har köpt Svalan 
11, Svalagatan 7 Avesta för 1300 000 
kr av Torbjörn Hovmark och Jan 
Tahera

Bengt Kenneth Eriksson och 
Kristina Elisabet Hedin Eriksson har 
köpt Leknäs 7:6, Forsön 1 By kyrkby 
för 200 000 kr av Sven Resele-
Tidén

Chad Steven Henderson och 
Christine Anne Kleinman 
Johansson har köpt Djupvik 2:2, 
Bredgrind 53 By kyrkby för 560 000 
kr av Bengt Henry Roger Karlsson 
och Ulla Carola Theresia Löthman

Thomas Jimmy Artursson och Sara 
Margaretha Kristina Holmström har 
köpt Horndals Bruk 1:10, Vinkelvägen 
9 Horndal för 365 000 kr av Ann-
Marie Margareta Birath

Marcus Alexander Green och 
Maria Therese Åkerlund har köpt 
Igeltjärna 5:11, Brovallen 33 Krylbo 
för 790 000 kr av Anna Gunilla 
Dawhlin

Per Erik Tommy Karlsson och Lacey 
Danielle Yeo har köpt Sloghagen 
3, Trolles Väg 5 Krylbo för 620 000 
kr av Henrik Lindström och Malin 
Anna Maria Lindström

Dan Walter Arnold Nilvanius och 
Kerstin Inga-Lill Nilvanius har 
köpt Jäder 23:13, Jädersholmar 46 
Folkärna för 800 000 kr av Vilhelm 
Mattias Luokkamäki

Irene M Gravningsbråten Wicksell 
och Pål Roland Wicksell har köpt 
Västanfors 4:200, Haggatan 40 Fors 
för 950 000 kr av Jan Hedkvist

Annica Margareta Torsell och Jens 
Sune Torsell har köpt Utsund 3:6, 
Hyttnäs 3 Krylbo för 795 000 kr av 
Bo Axel Hallin och Karin Yvonne 
Mari Hallin

Hans Andreas Gustavsson har köpt 
Svartbro 4, Bangatan 7 Krylbo för 
1050 000 kr av Robert Zäterbergs 
och Catrin Treffner

Ian Alberto Grenbjörk har köpt 
Skogsbo 32:145, Midgårdsvägen 4 
Avesta för 1100 000 kr av Päreric 
Norstedt och Anna Helena 
Norstedt Jannerlid

Kent Tobias Emil Nordin och 
Sofia Isabella Marianne Englund 
har köpt Grytnäs-Bengtsbo 25:14, 
Älvbrovägen 84 Avesta för 1560 
000 kr av Bo Axel Ingemar 
Gustafsson

Marcus Nils Gunnar Björk och Elina 
Emma Gabriella Ehn har köpt Rutbo 
1:202, Älgstigen 15 Avesta för 1100 
000 kr av Thony Karlsson och Eva 
Helena Karlsson

Borlänge
Dick Roger Olsson har köpt Yttre 
Utendal 4:8, Utendal 58 Borlänge 
för 3975 000 kr av Knut Peter 
Mikael Åsberg

Ida Birgitta Hedback och Karl 
Pontus Holmgren har köpt Malmen 
6, Storskiftesgatan 4 Borlänge för 
1400 000 kr av Ulla Margareta 
Andersson och Gun Elisabet 
Andersson

Lars Anders Karl-Oskar Lundin 
och Sara Johanna Cecilia Vikar 
har köpt Dalsjö 9:32, Roddarvägen 
13 Borlänge för 1427 000 kr av 
Karl Sebastian Larsson och Ida 
Michaela Linnéa Tysk

Åsa Aina Victoria Wäppling har 
köpt Spetsen 4, Törnbergsgatan 13 
Borlänge för 1250 000 kr av Sven 
Erhard Nyrén

Siv Mari Danielsson och Johan 
Arvid Wester har köpt Sunnanö 
2:63, Finnäset 125 Falun för 3275 
000 kr av Margit Elisabet Almqvists 
Dödsbo

Pontus Berglund och Anna Maria 
Petersen har köpt Stora Ornäs 1:93, 
Brädstigen 15 Borlänge för 1820 000 
kr av Marie-Louise Stålberg

FAlun
Kristina Maria Manjula Tysklind 
och Sven Gunnar Tysklind har köpt 
Hälsinggården 1:326, Månstigen 5 
Falun för 2325 000 kr av Annika 
Stålberg och Lars Stålberg

Martin Magnusson och Macarena 
Fernanda Espinosa Muñoz har 
köpt Främby 2:15, Tiskbergsvägen 
21 Falun för 1900 000 kr av Jan 
Skogqvist

Majid Atshan Helak Al-Jumaili och 
Niran Zakori Jabar har köpt Korsnäs 
1:126, Matrisvägen 7 Falun för 1875 
000 kr av Birgitta Eriksson

Anna Erica Valtersdotter Schytt har 
köpt Assessorn 14, Sturegatan 36C 
Falun för 2600 000 kr av  Mikael 
Lusth Förvaltnings Ab

Eva Margaretha Busk har köpt 
Dammen 7:6, för 300 000 kr av 
Olov Ragnar Björkman

Elin Linnéa Alsiok och Tord 
Peter Alsiok har köpt Slätta 6:53, 
Herrhagsvägen 563 Falun för 1650 
000 kr av Anita Karlsson och Lars-
Inge Karlsson

Knut Lars Olof Lindén och Isa 
Linnéa Lindén har köpt Österå 6:3, 
Österå 75 Falun för 3500 000 kr av 
Hans Vilhelm Edvard Carlsson och 
Anna Lena Stenberg

Per Anders Karlgren och Lisa 
Katarina Karlgren har köpt Uddnäs 
33:24, Uddnäs Ö 12 Falun för 750 
000 kr av Reijo Ole Engblom

Karl Anders Sandgren har köpt 
Lönnemossa 16:6, Ryggen 618 Falun 
för 950 000 kr av Lilian Viktoria 
Olsson

Olof Anders Sundin och Annica 
Kristina Sundin har köpt Vika 
Kyrkby 11:16, Gramsängsslingan 8 
Falun för 1500 000 kr av Tomas 
Rendalen och Ann Sofie Rendalen

Lino Luciano Mauro Avian och 
Nadja Harriet Ulrika Avian har köpt 
Stora Näs 1:20, Hosjö Backe 37 
Falun för 1750 000 kr av Rolf Erik 
Jungell

Sven Tomas Bengtsson och Mairy 
Christina Lundin har köpt Stora 
Karlborn 3:1, för 295 000 kr av 
Elisabeth Skommar och Tomas 
Skommar

Klas Alfred Sjöberg har köpt 
Backabro 11:3, Backa Storsveden 32 
Svärdsjö; för 300 000 kr av Solveig 
Margareta Myrenius

Hanna Sofia Tufvesson och Per 
Johan Lindvall har köpt Boränget 
2:13, Boränget 22 Svärdsjö för 200 
000 kr av Eva Birgitta Margareta 
Reinius och Ulf Lennart Reinius

Marie Helen Permats och Thomas 
Weine Person har köpt Sveden 10:1 
MFL, Sveden 129 Svärdsjö för 2450 
000 kr av Eva Elisabet Jungsbo

Bo Roger Emilsson har köpt Sågen 
10:47, Yllevägen 10 Sågmyra för 850 
000 kr av Charlotte Hagberg och 
Magnus Hagberg

gAgneF
Anna Cecilia Maria Björklund och 
Kjell Johan Pettersson har köpt 

Borgsheden 7:4, Borgsheden 124 
Mockfjärd för 1050 000 kr av Arvid 
Lars-Olov Karlsson

Sten-Olof Ola Berglund och Annelie 
Elisabet Åslund har köpt Bäsna 
71:3, Holtäppsvägen 10 Borlänge för 
850 000 kr av Anders Grönvall och 
Mariann Roth

Folke Stellan Valter Johansson 
har köpt Gröntuv 64:9, för 950 000 
kr av Maj-Lis Höglund och Matts 
Höglund och Lars-Göran Klöfver 
och Sonja Reineby och Birgitta 
Svan

Annki Ann-Christine Pers har köpt 
Moje 5:47, Dragonvägen 6 Gagnef 
för 725 000 kr av Olga Birgitta 
Iversens Dödsbo

Johan Anders Granath och Ilse 
Kajsa Maria Rickardsson har köpt 
Mjälgen 3:43, Sjövägen 9 Djurås för 
900 000 kr av Åke Granath

Jenny Anserin har köpt Tjärna 16:4 
MFL, Gräv 290 Gagnef för 885 000 
kr av Bo Christopher Pettersson 
Herou och Therese Gun Caroline 
Mårtensson

Björn Arne Kruse och Elisabet Karin 
Kruse har köpt Holsåker 21:15 MFL, 
Björgattu 5 Dala-floda för 905 000 
kr av Berit Maria Svensson

HedemorA
Sarah Karin Fjellström har köpt 
Ravinen 5, Hovslagarvägen 7 
Hedemora för 700 000 kr av 
Gunnar Andersson

Hans Johnny Hellman Eriksson och 
Anna Kristina Maria Eriksson har 
köpt Höjen 1:5, Höjen 11 Hedemora; 
för 2900 000 kr av Lena Jensen 
och Ulf Jensen

Helena Desirée Engström har köpt 
Södra Pershyttan 4:2, Hagalund 14 
Hedemora för 1000 000 kr av Ida 
Sofie Stensdotter Pettersson och 
Tor Folke Joel Pettersson

Tom Anders Lehtosaari har köpt 
Jälkarbyn 116:20, Angersteinvägen 
37 Vikmanshyttan för 30 000 kr av 
Saila Marjatta Lehtosaari

Jessica Sara Cedergren och Claes 
Markus Jansson har köpt Ravinen 
21, Rosendalsvägen 9 Hedemora för 
890 000 kr av Stefan Eriksson och 
Lisa Arnborg

Tapio Sakari Peltoniemi och 
Gudrun Karina Larsson har köpt 
Bladet 5, Broddvägen 9 Hedemora 
för 760 000 kr av Per-Arne 
Johansson och Eva Christina 
Lundén

Saila Marjatta Lehtosaari har köpt 
Jälkarbyn 52:12, Angersteinvägen 
23 Vikmanshyttan för 310 000 kr av 
Tom Anders Lehtosaari

Tom Anders Lehtosaari har köpt 
Jälkarbyn 116:21, Angersteinvägen 
35 Vikmanshyttan för 315 000 kr av 
Saila Marjatta Lehtosaari

Jimmy Mikael Norrgård har köpt 
Gyntesbo 1:17, Gyntesbovägen 17 
Hedemora för 500 000 kr av Eva 
Margareta Gustafsson

Kjell Börje Peter Andersson och 
Malin Maria Floberg har köpt 
Jälkarbyn 132:52, Angersteinvägen 
63 Vikmanshyttan för 675 000 kr 
av Conny Israelsson och Sylvia 
Monica Nordhs Dödsbo

Erik Jacob Dahlfors och Annicka 
Sofia Dahlfors har köpt Stjärnsund 
1:83, Sågarbacken 3 Stjärnsund för 
750 000 kr av Johanna Dahlfors 
och Mikael Olsson

ludvikA
Sara Josefine Jakobsson och Erik 
Nicklas Karlsson har köpt Gäddan 
15, Hedvägen 8 Ludvika för 850 000 
kr av John Åke Byströms Dödsbo

Jonas Viktor Arvidsson och Elmira 
Hagren har köpt Vasalunden 8, 
Vasagatan 10 Ludvika för 1525 000 
kr av Håkan Lesser

Lars Pär Olof Källström har köpt 
Bocken 7, Porsgatan 3 Ludvika för 
675 000 kr av Ruth Maria Ohre

Jing Xiao och Helin Zhou har 
köpt Gonäs 15:125, Normans Väg 
19 Ludvika för 910 000 kr av Emil 
Markus Vilén och Malin Kristina 
Ågren

Nils Erik Karlsson och Anna Maria 
Brask har köpt Kilen 13 MFL, för 
1630 000 kr av Jan-Erik Högberg

Mary-Ann Barbara Owens har köpt 
Rävvåla 15:7, Malbacksvägen 32 
Saxdalen för 700 000 kr av Irina 
Batalow och Leonid Batalow

Arvid Axel Rinaldo och Linda 
Kristina Rinaldo har köpt Säfsen 
2:89, Säfsbyn 13 Fredriksberg för 
1200 000 kr av Catarina Riesenfeld

mAlung-sälen
Ufuk Yüksel och Halit Albayrak har 
köpt Sillerö 51:2, Råkölen 5, äppelbo 
för 60 000 kr av Kenneth Mikael 
Jimmy Östmark

Sven Lars Anders Gidrup har köpt 
Tyngsjögård 1:17, för 115 000 kr av 
Marianne Bergqvist

Mats Erik Nicklas Eriksson har 
köpt Räfsan 32, Västra Bangatan 
12 Malung för 550 000 kr av Toivo 
Peter Nyrfors

Anna Elisabet Enders och Olof 
Marcus Abraham Silver har köpt 
Skerbackarna 1:5, Glimmervägen 7 
Malung för 1350 000 kr av Thomas 
Dovling och Lena Matsson

Viktor Frostenäs har köpt 
Orrmyrheden 7:8, Orrmyrvägen 10 
Malung för 1000 000 kr av Anders 
Karlsson och Daniels Lena Marina 
Karlsson

Ulf Sören Lind har köpt Säljåker 
5:10, för 20 000 kr av Sören 
Enström och Sven Lars Göran Tenn

Tur Per Fredrik Olsson och Annika 
Anna Elsa Johanna Höglund har 
köpt Myckelbyn 40:4, Vintervägen 
25 Malung för 650 000 kr av 
Bengtlars Lars Göran Olofsson och 
Lise-Lotte Maria Norgren

Ek För Kompis Assistans har köpt 
Västra Sälen 5:380, Tickvägen 9 
Sälen för 1900 000 kr av Mikael 
Larsson och Camilla Rundberg

Bengt Ingvar Degerfeldt och 
Barbro Elisabet Degerfeldt har köpt 
Storagen 5:18, Våtkölssätervägen 
108 Sörsjön för 190 000 kr av Erling 
Per Olov Sigvardsson Olén

Knud A.C. Blom Landmark har köpt 
Skålmo 29:2, Ånäsvägen 111 Lima för 
380 000 kr av Joakim Johansson

Jan-Erik Junthé har köpt Östra 
Sälen 9:46, Prinsbacken 21 Sälen för 
775 000 kr av Lennart Holmström

Sven Gunnar Johansson och Eric 
Ninor Johansson har köpt Västra 
Sälen 2:79, Tangvägen 3 Sälen för 
1900 000 kr av  Mälardalsparti 
Förvaltning Ab

Mona Agneta Ottosson och Göte 
Ingemar Ottosson har köpt Sörsjön 
4:27, Våtkölssätervägen 110 Sörsjön 
för 110 000 kr av Per Olov Bäck och 
Karin Barbro Löf

Hans Eklund och Karl Gustaf Olof 
Eklund och Kristina Granlund har 
köpt Västra Sälen 5:552, för 0 kr av 
Karl-Erik Fagernäs

Helena Catrin Annikki Männistö har 
köpt Transtrands Besparingsskog 
1:9, för 75 000 kr av  saknas

Kjell Henrik Holmqvist och Simon 
Olof W Sandehult Brolinson har 
köpt Källan 5:4, för 90 000 kr 
av Birgit Vassilaros och Monica 
Jönsson

morA
Pär-Anders Pärra Olsson och Anna 
Ingela Ryen har köpt Utmeland 
25:151, Gilderholsvägen 5 Mora för 
1600 000 kr av Rolf Erik Törnqvist

Anette Rose-Marie Jonsson har 
köpt Mångberg 30:1, Mångberg 563 
Sollerön för 280 000 kr av Eevi 
Annikki Kuusisto

Hans Thomas Boström och Lena 
Carina Jönsson har köpt Öna 168:2, 
Kansgärdsvägen 14 Mora för 1450 
000 kr av Maria Gunilla Margareta 
Blom och Lars Tomas Sören Blom

Maria Elisabet Mörk och Lars 
Roland Mörk har köpt Morkarlby 
553:9, Kvarnholsvägen 76 Mora för 
194 000 kr av Kerstin Margareta 
Sjöberg

Hans Ivar Joacim Lund och Therése 
Margareta Winqvist har köpt Färnäs 
281:1, Hansjonsgatan 22 Färnäs för 
900 000 kr av Nils Göran Blomberg 
och Lena Kristina Blomberg

Ann-Britt Ingegerd Jansson och 
Karl Åke Jansson har köpt Kättbo 
24:5, Kättbo Bygata 45 Mora för 
775 000 kr av John Harry Ludvig 
Persson

Tomas Lars Erik Bergman och 
Elina Margareta J Lindström 
Skogman har köpt Kumbelnäs 109:1, 
Sandåsvägen 3 Våmhus för 550 
000 kr av Annika Backsell och Per 
Arne Backsell

Karin Kühn har köpt Bengtsarvet 
124:4, Hållstavägen 3 Sollerön för 
2595 000 kr av Ulf Landegren och 
Liselotte Håll

Glasmontage I Älvdalen Ab har 
köpt Stranden 61:5 MFL, Älvgatan 
50 Mora för 1400 000 kr av Anders 
Forsberg och Lena Forsberg

Thomas Evert Persson har köpt 
Selja 392:1, Krångåsen 104 Mora 
för 190 000 kr av Rut Ann-Marie 
Axvärn

norBerg
Leif Daniel Magnusson har köpt 
Violen 12, Rosenstigen 21 Norberg 
för 490 000 kr av Alf Jimmy 
Spolander

Sara Alexandra Holm och Kim 
Erik Alaranta har köpt Krokusen 4, 
Rosenstigen 12 Norberg för 510 000 
kr av Conny Carl-Henrik Forsberg 
och Emelie Maria Spets

Clara Felicia Isabell Linder och 
Alf Jimmy Spolander har köpt 
Norbergsby 13:59, Brunnsjövägen 
15 Norberg för 850 000 kr av Leif 
Daniel Magnusson

Jennie Victoria Andersson och Lars 
Tobias Holm har köpt Östanmossa 
1:31, Östanmossvägen 6 Norberg för 
775 000 kr av Magnus Eriksson och 
Anette Lekare

Conny Carl-Henrik Forsberg 
och Emelie Maria Spets har köpt 
Norbergsby 42:1 MFL, för 100 000 kr 
av Ritva Inga Maj Johansen

Jan Olov Sigvard Garnert har 

köpt Nyhyttan 7:1, Nyhyttan 121 
Västerfärnebo för 980 000 kr 
av Kenneth Söderhäll och Irene 
Söderhäll

Annika Susann Yngvesson och 
Anders Ebbe Fredrik Yngvesson 
har köpt Bjurfors 8:65, för 0 kr av 
Axel Nils Carl Mörner och Mariana 
Christina Alexandra Mörner och 
Sophie Antonia Charlotte Mörner 
och Caroline Beatrice P Mörner 
Berg

Ann-Christine Yvonne Lindholm 
har köpt Snytsbo 1:11, Snytsbo 15 
Norberg för 800 000 kr av Kenneth 
Gustafsson och Lena Gustafsson

Mats Ola Norberg och Aina Helena 
Lindroth har köpt Davidsbo 1:24, 
Solliden 3 Norberg för 285 000 kr 
av Johan Fogelberg

Jessica Maria Boholm och Andreas 
Hans Emanuel Hallin har köpt 
Kallmora 3:57, Mossvägen 4 Norberg 
för 475 000 kr av Johan Leufstadius

orsA
Karl Tommy Andersson och 
Carina Birgitta Hedvalls och Maria 
Caroline Hedvalls har köpt Holen 
17:8, Kämpebacken 6 Orsa; för 
1550 000 kr av Grev Sofie Camilla 
Jonsson

Johanna Elisabet Söderqvist och 
Ted Peter Söderqvist har köpt 
Slättberg 36:11, Skinnarbacken 6 
Orsa för 1250 000 kr av Anders 
Axelsson

L&E Löhf Ab har köpt Viborg 44:25, 
Kuruldvägen 1A Orsa; för 3100 000 
kr av  Orsabostäder Ab

L&E Löhf Ab har köpt Orsa Kyrkby 
144:1, Borngärdet 1 Orsa; för 3500 
000 kr av  Orsabostäder Aktiebolag

smedjeBAcken
Gunhild Kristina Wallenius har 
köpt Bullret 5, Nordvalls Väg 5D 
Smedjebacken för 490 000 kr av 
Lena Bergman

Pierre Michael Andreasson och 
Denisé Margaretha Dahlström har 
köpt Hagge 1:143, Halvarsvägen 
10 Ludvika för 800 000 kr av Berit 
Elisabet Vahlström

Sanna Elisabeth Sjögren och 
Richard Petri Ahlbäck har köpt 
Silvhyttan 3:21, Silvervägen 1 
Smedjebacken för 405 000 kr av 
Patric Semb

Carl Birger Mikael Fallqvist och 
Eva Maria Louise Nilsson har 
köpt Billsjön 2:12, Nedre Lexsjöbo 
2 Söderbärke för 1100 000 kr av 
Linnéa Elisabeth Andersson

säter
Elina Bergsten och Niclas Jönslars 
har köpt Uddsarvet 2:5, Österby 6 
Gustafs för 2395 000 kr av Anders 
Bertil Erikssons Dödsbo

Mari Helena Olsson och Jens 
Marcus Olsson har köpt Rodret 4, 
Kråkvägen 16 Säter för 825 000 
kr av Liselotte Lindholm och Mats 
Lindholm

Jerk Anders Engvall och 
Anna Ida Elisabeth Frank har 
köpt Bispbergshyttan 38:8, 
Bispbergshyttan 257 Stora skedvi 
för 675 000 kr av Jimmy Persson 
och Sarah Maria Persson

Mats Bertil Holmgren har köpt 
Kullsveden 10:1, Nisshyttevägen 45 
Säter för 1300 000 kr av Anders 
Andersson Hägg
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www.grycksbohandelstradgard.se • ÖPPET ÅRET RUNT: mån-fre 930-1800, lör 930-1400

Vi finns bakom pappersbruket i Grycksbo bredvid Herrgården

Nya
Grycksbo

HANDELSTRÄDGÅRD
023-406 13

KUPONGERBJUDANDE
Ta med denna kupong till butiken så får du

Rabatten gäller endast vid medtagande av 
kupong och tom. 5/10 -13

Klipp ur 
och ta med!

�

p g

20:- rabatt
på valfri inomhusväxt

Rab
kup

påpå

Hos oss hittar du 
Ljung i olika sorter 

och färger!

Halva priset 
på rosor!

Namn:

Kvarvarande perenner
15:-/st

Kv
pBrett 

sortiment
Krukväxter 
inomhus

HTH KÖKSFORUM BORLÄNGE, Ritargatan 6, 781 70 Borlänge, Tel. 0243-22 90 30, www.hth.se

Nyhet: VH-7-konceptet
Stor premiärfest för modell VH-7.
Det ultimata handtagslösa köket
Nu lanserar vi VH-7, ett unikt designkoncept som med sina vackra, funktionella greppspår återuppfinner 
det handtagslösa köket. Vi firar lanseringen med ett kanonerbjudande från Siemens. I helgen kan du 
spara 40 % på Siemens inbyggnadsvitvaror. Men bara i helgen. Kom förbi så får du veta hur du utnyttjar 
detta enastående erbjudande.

HELGÖPPET: 7-8 SEPTEMBER
LÖRDAG KL. 10-15
SÖNDAG KL. 11-15

SPARA 
40% 
PÅ SIEMENS 
INBYGGNADSVITVAROR.
GÄLLER BARA I HELGEN

5-6 OKTOBER

BYT UT 
DINA GAMLA 
FÖNSTER!
- DET LÖNAR SIG!

ETT GLASKLART 
VAL FÖR NÖJDA 

KUNDER!
20 ÅRS ERFARENHET 

I BRANSCHEN

0243-15005  eller
www.dalafmab.se
för ett kostnadsfritt hembesök

UTNYTTJA 

ROT-AVDRAGET!

Förmånlig fi nansiering med 

Helt räntefritt 0%Uppläggningskostnad samt avi-avgift tillkommer.

Säljer och monterar MÅTTANPASSADE fönster och dörrar

Älvdalen
Karl Anders Mattias Allringer och 
Ulrika Birgitta Nykvist har köpt 
Älvdalens Kyrkby 26:13, Mässvägen 
24, älvdalen för 1050 000 kr av 
Grund Jan Erik Birger Larsson 
och Grund Lena Emma Kristina 
Thomasson

Brenäs Skogar Ab har köpt Garberg 
68:4, för 520 000 kr av Elin Kristina 
Jansson Dödsbo och Brenäs 
Skogar Ab

Brenäs Skogar Ab har köpt Garberg 
65:1, för 125 000 kr av Karl Oskar 
Helin och Helga Lovisa Morén 
och Hulda Frideborg Pålsson och 
Mats Lönn och Elisabeth Pålsson 
och Thomas Pålsson och Magnus 
Pålsson och Anders Pålsson och 
Brenäs Skogar Ab

Brenäs Skogar Ab har köpt Garberg 
68:2, för 60 000 kr av Elin Kristina 
Jansson Dödsbo och Margaretha 
Albinsson och Göran Albinsson 
och Knut Arne Ljudéns Dödsbo och 
Brenäs Skogar Ab

 Brenäs Skogar Ab har köpt 
Garberg 68:3, för 680 000 kr av 
Margaretha Albinsson och Göran 
Albinsson och Brenäs Skogar Ab

Kjell Ingemar Hermansson och 
Anna S K Brandin Hermansson har 
köpt Blyberg 9:17, för 100 000 kr av 
Ingvar Eriksson

Ninni Ingrid Elisab Knutsd Friberg 
och Kjell Olof Hilding Friberg har 
köpt Västermyckeläng 22:1, för 1000 
000 kr av Karin Gunvor Alice Grund

Lena Marie-Louise Blomstergren 
och Hans Anders Ingvar Borglund 
har köpt Idre 83:22, Pegasusvägen 
5 Idre för 330 000 kr av  Idre 
Himmelfjäll Mark Ab

Hans Martin Fallan har köpt 
Särnabyn 52:6, Saxevägen 25 Särna 
för 300 000 kr av Hans-Erik Mikael 
West

Anna Elisabeth Jalkenäs och 
Torbjörn Nils-Åke Jalkenäs har köpt 
Floåsen 9:18, Rundjotvägen 18 Idre 
för 1700 000 kr av Berit Rydmark 
och Erik Rydmark

Falu kommun • Arbetsmarknads- och integrationskontoret • 023-831 00

Plugga på en arbetsplats? 
Ja, gå vår butikssäljarutbildning lärling 20 veckor 
Start 21 oktober!
Välkommen med din ansökan senast 9 oktober. För mer information, 
se www.falun.se/vux eller ring oss på 023-83100, telefontiderna fi nns på hemsidan. 
”Vi ger människor förutsättningar att skapa sin egen framtid!”

falun.se/vux

Vuxenutbildningen Falun
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Familj Frågor? Tel: 0243-921 00 • Mejl: familj@annonsbladet.com

Begravningardöda

Och din minnes-
gåva som 
varar för evigt 
och hjälper 
forskningen.

Gärna en
blomma.

Din minnesgåva 
gör skillnad.

Minnesgåva 
0200-88 24 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se 

T I L L S A M M A N S  R Ä D D A R  V I  L I V

Du hedrar din vän
med din minnesgåva.
Den finns för alltid 
inskriven som ett
bevis för er vänskap
och den ger ett 
viktigt stöd till hjärt-
forskningen.

Varje gåva är ett steg
på vägen att bekämpa
hjärtsjukdom, vår tids
stora folksjukdom.
PS. Du vet väl att

du kan ge din minnes-
gåva dygnet runt på
vår webbplats?

Borlänge. Stora Tuna 
gravkapell den 19sep-
tember för  Benny 
Svartberg Kapstigen 
Borlänge. Officiant: Per 
Henriksson Lerström. 
Organist: Anita Sund-
mark. En minnesstund 
hölls i Naglarby by-
stuga.

Borlänge: Stora Tuna 
gravkapell den 20 sep-
tember för Esbjörn Ols-
son. Officiant var An-
ders Litborn. Organist 
var Anita Sundmark

Borlänge. Jakobs ka-
pell fredag den 20 sep-
tember för Tomas Jo-
hansson. Officiant: An-
ders Litborn. Organist: 
Eva Lövgren

Borlänge. Uppståndel-
sekapellet fredag den 
20 september för Ma-
rianne Lööf. Officiant: 
Hans Holzman. Orga-
nist: Bengt Granstam.

Borlänge. I Jesu Kristi 
kyrka av Sista Dagars 
Heliga den 21 septem-
ber förIngemar Åker-
ström, Borlänge. Mötes-
ledare var Anders Hed-
ström. Björn Rygaard, 
piano och fiolframför-
des av Äldste Hitch, Ju-
lia och Birgitta Bengts-
son.Efter gravsättning 
på Stora Tuna kyrko-
gård hölls en min-
nesstundi Jesu Kristi 
kyrka.Borlänge. Stora 
Tuna kyrka den 21 sep-
tember för Alfild Hult, 
Borlänge. Officiant var 
Ann-Gerd Jansson, or-
ganist Anita Sundmark 
och sångsolist Åsa 
Nordlund.

Hedemora. Hedemora 
kyrka den 20 septem-
ber för Solveig Karls-
son från Hedemora. 
Officiant var Ebbe 
Kindblom. Organist var 
Lennart Bengts. Trum-
petsolist var Birger 
Gruzell. Sångsolister 
var Mariell Bengtsdot-
ter och Bengt Nilsson. 
På dragspel var Claes-
Einar Eriksson solist. 
Efter akten hölls en 
minnesstund i Paulus-
gården

Långshyttan. Långs-
hyttans kyrka den 20 
september för MajLi-
se Bäck, Långshyttan.
Officiant var Gunnel 
Wigg Bergquist, orga-
nist Enso Grifoni och 
Långshyttan-Stjärn-
sundskyrkokör sjöng. 
En minnesstund hölls i 
församlingshemmet.

Torsång. Torsångs kyr-
ka den 21 september 
för Ebba Olsson. Offici-
ant var Kerstin Reiner-
stedt. Organiet var Gö-
ran Klemetz

Begravning 
har ägt rum:

Falu Kristine kyrka
Falun Kristine kyrka invid stora torget i Falun rymmer ett stort antal sittande åhörare. De blågrönfärgade kyrkbänkarnas färg åter-
kommer i flera av kyrkans trädetaljer. Foto: Veronica rigtorp

Falun
i den stora kyrkan ryms 
mycket historia och 
många gamla vackra 
föremål. Här finns en av 
Sveriges bäst bevarade 
orglar från 1900-talets 
början.

Falu Kristine kyrka bygg-
des mellan 1642 till 1660, 
och är en ståtlig byggnad 
i tegel. Taket är täckt av 
vackert ärgad kopparplåt. 
Kyrkorummet täcks av to-
talt 18 stjärnvalv gjorda 
samtidigt med övriga mur-
verk. Rödaktig kalksten 
från Rättvik har använts 
vid murandet av pelarna 

som skiljer mellan- och  
sidoskeppen åt. 

Av de tre portaler som 
finns till kyrkan, är den väs-
tra portalen huvudingång-
en som leder in i ett kryss-
välvt vapenhus. Dörrarna 
är kopparklädda med efter-
bildningar av original från 
1670 och 1683.

Bänkarnas gavlar har 
dekorerats med bild- 
huggeriarbeten efter rit-
ningar av Carl Möller. Fle-
ra av kyrkans inrednings-
snickerier är samma som 
den blågröna oljefärg som 
bänkarna har.

Predikostolen är ska-
pad mellan 1655 och 1656 

av skulptören Ewert Friis 
och Norrköpingssnickaren 
Jöns Gustavsson.

En modifierad replik av 
kyrkans 1700-tals orgel står 
i koret, den är byggd av Jo-
han Niclas Cahman. På or-
gelläktaren står en av Sve-
riges bäst bevarade orglar 
från tidigt 1900-tal. Denna 
orgel har 30 stämmor, för-
delade på två manualer och 
pedaler helt i original skick.

I det långsmala koret är 
belysningen något dämpad 
då de fyra fönstren är täck-
ta av glasmålningar. Längst 
fram står det moderna al-
tarbordet från 1998 färgsatt 
med rött och guld. Invid öst-

ra gavelväggen finns altaret 
från 1906.

I norra koret ligger sa-
kristian, övervåning an-
vänds till textilförvaring 
och samtalsrum.

I tvärskeppen finns en 
före detta läktare som en-
dast kan nås via kyrkvin-
den. Denna används idag 
till föremålsmagasin. En 
samling träskulpturer från 
1600-talet och mässings-
ljuskronor från 1906 finns 
i magasinet.

Veronica rigtorp
veronica@annonsbladet.com

predikostolen invid norra valvspelaren tillhör kyrkorummets 
ursprungliga inredning färdigställd 1654.

Falu Kristine kyrka ligger mitt i Falu centrum och syns från alla 
håll i staden.
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Vard 10-18 • Lör 10-15 •  Sön 12-17

Gilla oss på facebook!Res. för slutförsälj.    www.backlundsmobler.se

• Designa din egen säng
• Dubbelfjädrande 5 zons pocket
• Välj mellan 7 olika bäddmadrasser
• Finns i olika mått och hårdheter
• Välj mellan 2500 tyger

ELIZA 3+1+1

12.950:-

CASINO byggbar

Prisex. 3-sits från 
6.850:-

MALTA-KAMPANJ!
Orginalet small 310 cm ......11.995:- 
Medium 330 cm ................  12.500:- 

Large 360 cm ....................  12.950:-

DALASÄNGEN

MAGNUM DIVAN
Orginalet 318 cm, tyg svart  9.950:-

Ställbar 
90x210
bäddmadrass ingår

fr. 8.950:-
Rammadrass 90x200
bäddmadrass ingår

fr. 4.950:-

Vill fira Tyra Stångmyr som fyl-
ler 2 år den 25/9  Många kramar 
från Farmor o Farfar

Jag vill fira min älskade prins 
Marcus Gidlöf på hans födelse-
dag den 28/9. Stora kramar från 
mamma Maria

Ett stort grattis till våran älska-
de Lilly-loppa på hennes första 
födelsedag den 28:e septem-
ber. Vi önskar dig en bra dag 
med tårta, paket och massa 
bus.  Massa kramar och pussar 
från mamma, pappa, storasyster 
Alice och Smulan

Grattis vår älskade sötnos Lin-
néa Hallström i Hosjö som fyll-
de 5 år den 24/9.  Kramar från 
mamma , pappa och Jonatan

Vi vill fira Felicia Norlund i En-
viken som fyller 7 år den 5 ok-
tober.  Många grattis-kramar från 
farmor och farfar.

Grattis våran prinsessa Melissa 
på din 1 årsdag 21/9  Vi älskar 
dig Puss o Kram från Mamma 
Pappa  Sandra Denniz & Mirre

Rasmus ”Spiderman” Jansson 
Grattis på 5-årsdagen   Grat-
tiskramar från Mormor John o 
Linnea

Största grattiskramen till Isac 
Hampfalls i Borlänge som fyller 
8 år den 29 september. Du vet 
väl om att du är värdefull!  Öns-
kar Jacob, Pappa & Mamma.

Grattis vår glada älskade Max 
på 2-årsdagen den 25 sep-
tember!  Pussar och kramar från 
mamma, pappa och lillebror Win-
ston.

Grattis Mormors gullunge Me-
lissa 1 år 21/9  Puss o kram öns-
kar Mormor Lasse och Richard

Vårt yngsta barnbarn Tom fyller 
1 år den 26/9  Kramar och pussar 
får du här av dina brorsor Calle 
och Eric och Mormor resp morfar 
i Torsång

Stort grattis till vår älskade tjej 
Mathilda Leitner som blir 4 år 
den 27/9.  Kramar från mamma, 
pappa och Liam.

Hipp hipp och stort HURRA! På 
din sista ensiffriga födelsedag 
den 3 oktober.  Stort grattis på 
9-årsdagen William Jansson 
Stenberg.  Önskar Mamma Ma-
deleine och Pappa Björn.

Fira Dina nära
Välkommen in till något av våra kontor eller skicka in ditt material till: Kling & Co, Box 171, 781 22 Borlänge,
eller via www.annonsbladet.com. För frågor ring 0243-921 25.

Fira skoltjejen Greta Bladlund 
i Rupstjärn Som fyller 7 år den 
29 september  Kramar i massor 
från Mormor o Sören i Torsång

Grattis Emma på 1 års da-
gen  Farmor Farfar och Karl

Vi vill gratta vår stora och duk-
tiga tjej Evelina Björklund som 
fyller 8 år den 25 Sep.  Grattis 
från Mamma & Pappa samt Adam 
& Lucas.

Grattis Kramar till syrran Gre-
ta Bladlund på hennes 7 års 
dag Världens bästa lekkompis 
Kram Olle

Veckans
tårtvinnare:

Veckans tårta kommer från

Vi vill fira Nicolai Johansson som blev 4 år den 20 sept. Stort 
grattis från mormor och Hans.  Mamma och storebror Oliver 
grattar också.

Vi tar med så mycket vi kan i mån av plats, men förbehåller oss rätten att korta ner gratulationen vid behov. Oss 
tillhanda senast fredag, en vecka före införandet. Önskas bilden i retur, bofoga ett frankerat och adresserat kuvert.

Jag vill fira Ingrid Virtanen som fyller 50år den 26/9
Stort grattis Ingrid på din dag  Monika

Åsg. 76, Hedemora
0225-101 27
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Tävla om
resa värd
10.000 kr
Kryssets numrerade rutor bildar en 
lösningskod – t ex  ARTON TOLV 
(1812) eller ETT FEM TVÅ NOLL 
(1520). Ring eller SMS:a in koden. 
Via SMS, skriv: resekrysset 
(mellanslag) dala (mellanslag) lös-
ningskod samt ditt namn och 
adress. Skicka SMS:et till 72672.
Via telefon, ring: 0944–670 90 09.
Följ bara talade anvisningar, tävlings-
nummer (se nedan) och kod är allt 
du behöver uppge. Du kan inte ringa 
från dolt nummer eller kontantkort.
 (Både SMS och samtal kostar 10 kr)

I varje nummer tävlar din tidnings 
läsare om tio trisslotter. Ni som 
ringt/SMS:at tävlar ihop med övriga 
lösare över hela landet om följande:
MAT  Tre matkassar à 250 kronor 
(i form av ICA-presentkort).
PRIVAT  Ett presentkort à 500 
kronor på Åhléns.
RESA  Alla som ringt/SMS:at in 
någon gång under en tioveckors 
period tävlar om en resa. Se nedan.
Du kan skicka lösningen på vykort 
om du vill tävla om lotter. Skriv vilken 
tidning du löst krysset i, och skicka till:
Kryss & Quiz, Box 10404
434 24 Kungsbacka
Senast torsdag kl 18.00 vill vi ha 
svaret. Lösning och vinnare kommer 
om tre veckor.

För telefon: tävlingsnumret är 02

Hit åker vinnaren

Vinnaren åker till Azorerna, öarna
mitt ute i Atlanten med spännande 
natur, varma källor, vulkankratrar, 
djungelvegetation, och lavasträn-
der.
1:a pris En vecka i Ponta Delgada
för två personer med Solresor. Flyg,
transfer, delat dubbelrum med
frukost på bra hotell ingår i vinsten.
2:a–5:e pris Varsitt 500-kronors 
presentkort på Solresor.

Skatt på 1:a-prisvinst betalas av vinnaren.
Fem vinnare blir uppringda i mitten 
av oktober, och får svara på några 
utslagsfrågor. Vinnaren får resan 
värd 10.000. Övriga fyra får rese-
presentkort à 500 kronor. Läs om 
resmålet på www.solresor.se

Bada i varma källor.
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Krysset vecka 37Lösning & vinnare

Vinnare som tävlat via SMS 
får lottvinst som kod till sin 
mobil. Kod bytes mot lott hos 
valfritt spelombud.
Vinst levereras normalt inom 
två veckor från i dag.

Fyra trisslotter:
Eva Billsten, Funäsdalen

tre trisslotter:
Inga Eriksson, Borlänge

två trisslotter:
Siv Hållhans, Borlänge

en trisslott:
Cajsa Janser, Falun

MatKasse:
Ulla Tapper, Lidingö

Annelie Norman, Ludvika
Sigridur Ingvason, Hönö

åhlénspresentKort:
Per Gunnar Svensson, Motala

Vill du att ditt företag 

syns upp i det blå?
Sätt ditt företagsnamn 
på en tandemfallskärm 
som används 200-300 
ggr per sommar och 
syns på massvis med 
bilder/fi lmer samt ses 
från marken av alla som 
följer med och tittar på 
sin vän/familjemedlems/
kollegas tandemhopp.
Det är även möjligt 
att trycka företagsnamnet på tandemoveraller och hjälmar. 
Ni får tillgång till många bilder/fi lmer att använda 
i er marknadsföring.

Kontakta Ingemar Eriksson

/Dala Tandem 070-220 79 11

Störst i
Dalarna

LÄNETS graTiSTidNiNg SEdaN 1989

SofiaS Mat
HälSa & Motion

Dalaprofilen

vecka 49 2012   •   Falun

sidan 18
sidan 14

sidan 16

Ny utbildning 

ska ge fler  
IT-konsulter

sidan 4

sidorna 10-11

sidan 6

sidan 26

Julkonserter 

till välgörande 

ändamål

Företags-
mässan flyttar 

från Falun

Frossa i julens 

smaker

”Dags att ta 
ansvar för att 

leva ett gott liv!”

Filip Forsberg är 

nominerad till 

Jerringpriset

Nya
Grycksbo

HANDELSTRÄDGÅRD
023-406 13

Välkommen till
 oss!

www.grycksbohandelstradgard.se • ÖPPET ÅRET RUNT: mån-fre 930-1800, lör 930-1400

Vi finns bakom pappersbruket i Grycksbo bredvid Herrgården

Ring för mer info och utbud!

www

Vi har
Lokalodlade 
Julstjärnor

från Torsång

Vi har
alodlade 
stjärnor ÅRET RUNT: mån-ffrere 999303030 1-118880000, lölör 930-1400

Svenskodlad 

Julros 

Trivs bra inomhus under 

vinterperioden.

VVVVVVVVääääääll

RRRR

VVVVVVVVVVVVVV

Svenskodlad 

Beställ 
blommogram före 12/12 

så bjuder vi 
på förmedlingsavgiften.

Pynta med julblommor!

Piffa upp 
pepparkaks-

baket

HUS & HEM
”Att ha en brandsläckare i ett hus kan vara den avgörande skillnaden mellan att behöva bygga ett hus från grunden eller att behöva städa i tre timmar. I ett fler-

bostadshus kan det vara skillnaden mellan att städa eller människor som omkommer”, säger Lars Westerfors, ställföreträdande räddningschef på Södra Dalarnas 

räddningstjänstförbund. 

Foto: JohAnnA SAnDberg KehreIn

Bostadsbränder 
ökar i adventstid
Antalet bostadsbränder på grund av levande ljus mer 

än fyrdubblades i Sverige under december månad 2011 

jämfört med månaden innan – 19 ljusbränder i november 

jämfört med 88 under december. 

– generell statistik visar att det ökar i december. Vi tänder 

fler levande ljus då, säger Lars Westerfors, ställföreträdande 

räddningschef på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund.   

      SIDornA 8-9

114.000
läsare

Källa: SIFo orvesto

ANNONSBLADET30



Veckans tV-tablå •

 SÖNDAG 29/9

6.00 Livet på Operan. 
7.00 Dans för singlar. 
7.50 Minnenas televi-
sion: Gunnar Brusewitz. (R) 
8.35 Landet runt. (R) 
9.20 Go’kväll. (R) 
10.05 Kristdemokraternas riksting. 
10.50 Alla tiders hits. (R) 
11.50 Intresseklubben. (R) 
12.20 Skavlan. (R) 
13.20 Londoners. (R) 
14.05 Frihet bakom galler. (R) 
15.25 Åtta årstider. (R) 
16.05 En askungesaga. (R) 
16.55 Moraeus med mera. (R) 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Landet runt. 
19.00 Sportspegeln. 
19.30 Rapport. 
19.55 Regionala nyheter. 
20.00 Moraeus med mera. 
21.00 Bron. 
22.00 Akuten. 
22.50 Stig. 
23.10 Rapport. 
23.15 Londoners. (R) 
0.00–6.00 Nattsändningar.

8.30 Louis Neeth-
ling special. (R) 
9.00 Rapport. 
9.05 Kristdemokraternas riksting. 
10.05 Gudstjänst. 
10.50 Kristdemokraternas riksting. 
12.00 Rapport. 
12.05 Kristdemokraternas riksting. 
12.30 Min sanning. (R) 
13.30 Vem vet mest? (R) 
16.00 Rapport. 
16.05 I Marguerite Yourcenars fotspår.
17.00 UR. 
18.00 Leva som amish. 
18.50 Vykort från Europa. (R) 
19.00 Världens natur: Attenborough. 
19.50 Vilda underverk – Afrika. (R) 
20.00 Babel. 
21.00 Aktuellt. 
21.15 Agenda. 
22.00 Sportnytt. 
22.10 Dokument utifrån. 
23.10–5.00 Nattsändningar.

6.05 Nanny. 
6.30 Alla älskar Raymond. (R) 
7.00 Ben and Kate. (R) 
7.30 Hot in Cleveland. 
8.00 Up all night. 
9.00 American idol. (R) 
11.35 Extrema mammor. (R) 
12.30 Djurakuten. (R) 
14.30 Necessary roughness. 
15.30 Stockholm brinner. (R) 
16.30 Lyxfällan. (R) 
17.30 Svenska Hollywoodfruar. (R) 
18.30 Kändishoppet. 
20.00 Bones. 
21.00 Navy CIS. 
22.00 NCIS: Los Angeles. 
23.00 Brottskod. (R) 
0.00 Kontakt. 
2.45 The thing. 
4.25–6.00 Nattsändningar.

5.55 Tom & Jerry. (R) 
6.00 The Scooby & 
Scrappy Doo show. 
6.25 Justice league. (R) 
6.45 Kung Fu Panda. (R) 
7.10 Pokémon. 
7.35 Mimmi & Mojje. (R) 
7.58 Nyhetsmorgon. 
11.30 Körslaget. (R) 
13.00 Bonde söker fru. (R) 
14.00 The babes of St. Trinian’s. 
16.00 Liten tonåring i stor värld. (R) 
17.00 Trav: Vinnare V75. 
17.55 Keno. 
18.00 Bingolottos upp till miljonen. 
19.00 Nyheterna. 
19.10 Sporten. 
19.25 Vädret. 
19.30 Felix stör en ingenjör. 
20.00 Förr eller senare. 
21.00 Wallander: Indrivaren. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.15 Wallander: Indrivaren, forts. 
23.10 Fotbollskanalen Europa. 
23.55 American crime. 
1.50 Disaster movie. 
3.40 Jamie Oliver. (R) 
4.10–5.15 Nattsändningar.

6.05 Kära Susan. 
6.30 Ultimate Spider-
Man.
6.55 Shake it up. 
7.20–8.10 Ugly Betty. 
8.35 Hellcats. 
9.30 Frisörakuten. (R) 
10.30 Cougar town. 
11.00 The fabulous baker brothers. 
11.30 The little Paris kitchen: Coo-
king with Rachel Khoo. 
12.10 The boys are back. 
14.15 So you think you can dance. 
16.00 Real Housewives of New Jersey.
17.00 Familjen Kardashian. 
18.00 My big fat american gypsy 
wedding. 
19.00 Frisörakuten. (R) 
20.00 America’s funniest home videos.
21.00 Up in the air. 
23.10 CSI. (R) 
0.10 Person of interest. (R) 
1.10 Ett fall för Frost. 
3.15 Supernatural. 
4.00–6.00 Nattsändningar.

 MÅNDAG 30/9

6.00 Rapport. 
6.05 Sportspegeln. 
6.25 Gomorron. 
10.00 Landet runt. (R) 
10.45 Sverige. (R) 
11.15 Sportspegeln. (R) 
11.45 Doobidoo. (R) 
12.45 Skavlan. (R) 
13.45 Nittiotalisterna. (R) 
14.00 Snapphanar. 
15.50 Gomorron Sverige sammandrag.
16.20 Skattjägarna. (R) 
16.50 Strömsö. 
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Fråga doktorn. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Vem tror du att du är? 
21.00 Halvbrodern. 
21.45 Homeland. 
22.40 The big C. 
23.10 Rapport. 
23.15 Bron. (R) 
0.15 Akuten. (R) 
1.05–6.00 Nattsändningar.

8.10 Leva som 
amish. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Miraklet i Klara. (R) 
16.35 Gudstjänst. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Undercover boss. (R) 
18.50 Historien om korvvagnen. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Friday night dinner. (R) 
19.55 Panik i byn. (R) 
20.00 Vetenskapens värld. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Fotbollskväll. 
22.45 Kunskapsdokumentär: Kapita-
lismens återvändsgränd. 
23.40 Agenda. (R) 
0.25–5.00 Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Lyxfällan. 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 Extreme home makeover. 
11.05 The real housewives of Beverly 
Hills. (R) 
12.05 Masterchef Australia. (R) 
13.30 Sjukhuset. 
14.00 Project runway all stars. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Beverly 
Hills. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Masterchef Australia. 
19.00 America’s got talent. 
20.00 Tonårsbossen. 
21.00 Nya ensam mamma söker. 
22.00 Mistresses. 
23.00 The mentalist. 
0.00 Navy CIS. 
2.00–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Efter tio. 
11.40 Postkodlingo. 
12.10 Hem till gården. 
13.10 Holby city. 
14.30 Extreme makeover weightloss. 
15.25 Vad blir det för mat. (R) 
15.55 Jamie Oliver. (R) 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.55 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.15 Lokala nyheter. 
19.20 Vädret. 
19.30 Halv åtta hos mig. 
20.00 Drömkåken. 
21.00 Elementary. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Modern family. (R) 
0.00 Drömkåken. (R) 
1.00–5.15 Nattsändningar.

6.00 Pantertanter. 
6.25 Restaurant in our 
living room. 
7.15–8.05 Ellen DeGe-
neres show. 
8.35 Malibu country. 
9.00 The bachelor. (R) 
9.55 Desperate housewives. 
10.50 Grey’s anatomy. (R) 
11.45 My big fat american gypsy 
wedding. (R) 
12.45 Ellen DeGeneres show. 
13.40 Suburgatory. (R) 
14.10 Familjen Kardashian. (R) 
15.10 One Tree Hill. 
16.05 The bachelor. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Suburgatory. 
18.30 Vänner. 
19.00 2 1/2 män. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Dessertmästarna. 
21.00 CSI. 
21.55 Nugammalt – 10 sidor av 
svensken. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.25 Criminal minds. 
0.25 2 1/2 män. (R) 
0.55–6.00 Nattsändningar.
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6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyhe-
ter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Fråga doktorn. (R) 
10.45 Strömsö. (R) 
11.25 Vem tror du att du är? (R) 
12.25 Alla tiders hits. (R) 
13.25 Intresseklubben. (R) 
13.55 Nittiotalisterna: Stå på tå. (R) 
14.10 The big C. (R) 
14.40 Kvinnohuset. 
16.10 Gomorron Sverige sammandrag. 
16.40 En askungesaga. 
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Kan du slå en pensionär? 
21.00 Kommunpampar. 
22.00 Racing dreams. 
23.40 Rapport. 
23.45 Giliap. 
1.55–2.10 Kulturnyheterna. 
4.50 Sverige idag. (R) 
5.15–6.00 Go’kväll. (R)  
Nattsändningar.

8.10 Undercover 
boss. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Vetenskapens värld. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Undercover boss. (R) 
18.50 Historien om bingo. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Fotbollskväll. (R) 
20.00 Min sanning. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Enlightened. 
22.40 How to make it in America. (R) 
23.05 New Tide Orquesta. 
0.05 Det röda bandets sällskap. (R) 
0.50–5.00 Nyheter. Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Lyxfällan. 
9.20 Våra bärsta år. 
10.10 Extreme home makeover. 
11.05 The real housewives of Beverly 
Hills. (R) 
12.05 Masterchef Australia. (R) 
13.00 Sjukhuset. 
14.00 Project runway all stars. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Beverly 
Hills. 
17.00 How I met your mother. 
17.30 Masterchef Australia. 
19.00 America’s got talent. 
20.00 Torsk på tuben. 
21.00 Svenska Hollywoodfruar. 
22.00 Project runway. 
23.05 The mentalist. 
0.00–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Efter tio. 
11.40 Postkodlingo. 
12.10 Hem till gården. 
13.10 Holby city. 
14.30 Extreme makeover weightloss. 
15.25 Halv åtta hos mig. (R) 
15.55 Jamie Oliver: Middag på 15 mi-
nuter. (R) 
16.55 Äntligen hemma. (R) 
17.55 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.30 Halv åtta hos mig. 
20.00 Äntligen hemma. 
21.00 Miljonlotteriets pengarna på 
bordet. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Kontoret. (R) 
0.00 Äntligen hemma. (R) 
1.00–5.15 Nattsändningar.

6.00 Pantertanter. 
6.25 Restaurant in our 
living room. 
7.15–8.05 Ellen DeGe-
neres show. (R) 
8.35 Malibu country. 
9.00 The bachelor. (R) 
9.55 Desperate housewives. 
10.50 Grey’s anatomy. (R) 
11.45 Frisörakuten. 
12.45 Ellen DeGeneres show. 
13.40 America’s funniest home videos.
14.10 Suburgatory. (R) 
14.40 Vänner. (R) 
15.10 One Tree Hill. 
16.05 The bachelor. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Suburgatory. 
18.30 Vänner. 
19.00 2 1/2 män. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Arrow. 
21.00 The Big bang theory. 
21.30 Suburgatory. 
22.00 Mike & Molly. 
22.25 Happy endings. 
22.55 The Big bang theory. (R) 
23.25 Criminal minds. 
0.25 2 1/2 män. (R) 
0.55–6.00 Nattsändningar.

 ONSDAG 2/10

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyhe-
ter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Go’kväll. (R) 
10.45 En askungesaga. (R) 
11.35 Skattjägarna. (R) 
12.05 Kan du slå en pensionär? (R) 
13.05 Kommunpampar. (R) 
14.05 Moraeus med mera. (R) 
15.05 Beyond that wasteland. (R) 
15.15 Cimarron Strip: Whitey. 
16.30 Gomorron Sverige sammandrag.
17.00 Vid lägerelden. 
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Uppdrag granskning. 
21.00 von Svenssons kläder. 
21.30 Kobra. 
22.00 Siffror. 
22.30 Liv med autism. 
23.00 Sexbyrån. 
23.20 Rapport. 
23.25 Racing dreams. (R) 
1.05 Intresseklubben. (R) 
1.35–1.50 Kulturnyheterna. 
4.50–5.15 Nattsändningar.

8.10 Undercover 
boss. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20 Min sanning. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Undercover boss. (R) 
18.50 Historien om telefonen. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Ut i naturen. 
20.00 Trädgårdsonsdag. 
20.30 MiffoTV talkshow. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 Babel. (R) 
23.15–5.00 Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Lyxfällan. 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 Extreme home makeover. 
11.05 The real housewives of Beverly 
Hills. (R) 
12.00 Masterchef Australia. (R) 
13.35 Sjukhuset. 
14.05 Project runway all stars. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Beverly 
Hills. 
17.00 How I met your mother. 
17.55 Masterchef Australia. 
19.00 America’s got talent. 
20.00 Motive. 
21.00 Stalkers. 
22.00 Unforgettable. 
23.00 The mentalist. 
0.00–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Efter tio. 
11.40 Postkodlingo. 
12.10 Hem till gården. 
13.10 Holby city. 
14.30 Extreme makeover weightloss. 
15.25 Halv åtta hos mig. (R) 
15.55 Jamie Oliver: Middag på 15 mi-
nuter. (R) 
16.55 Klockan åtta hos stjärnorna. 
17.50 112 – på liv och död. (R) 
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten. 
18.35 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.30 Halv åtta hos mig. 
20.00 Bonde söker fru. 
21.00 Halvvägs till himlen. 
21.30 New girl. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Kontoret. (R) 
0.00 Bonde söker fru. (R) 
1.00–5.15 Nattsändningar.

6.00 Pantertanter. 
6.25 Restaurant in our li-
ving room. 
7.15–8.05 Ellen 
DeGeneres show. (R) 
8.35 America’s funniest home videos. 
9.00 The bachelor. (R) 
9.55 Desperate housewives. 
10.50 Grey’s anatomy. (R) 
11.45 Frisörakuten. 
12.45 Ellen DeGeneres show. 
13.40 America’s funniest home videos. 
14.10 Suburgatory. (R) 
14.40 Vänner. (R) 
15.10 One Tree Hill. 
16.05 The bachelor. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Suburgatory. 
18.30 Vänner. 
19.00 2 1/2 män. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 Arga snickaren. 
21.00 Roomservice. 
22.00 Castle. 
23.00 The Big bang theory. (R) 
23.25 Criminal minds. 
0.25 2 1/2 män. (R) 
0.55–6.00 Nattsändningar.

 TORSDAG 3/10

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyhe-
ter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Go’kväll. (R) 
10.45 Vid lägerelden. (R) 
11.15 Uppdrag granskning. (R) 
12.15 von Svenssons kläder. (R) 
12.45 Kobra. (R) 
13.15 Anslagstavlan. 
13.20 Racing dreams. (R) 
15.00 Gomorron Sverige 
sammandrag. 
15.30 Minnenas television: Bengt 
Bedrup. 
17.30 Sverige idag. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Niklas mat. 
21.00 Arga doktorn. 
22.00 Debatt. 
22.45 Hjälp, vi ska föda. 
23.15 Rapport. 
23.20 Halvbrodern. (R) 
0.05 Vem tror du att du är? (R) 
1.05–1.20 Kulturnyheterna. 
4.50 Sverige idag. (R) 
5.15–6.00 Nattsändningar.

8.10 Undercover 
boss. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.20 Ut i naturen. (R) 
16.50 Trädgårdsonsdag. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Undercover boss. (R) 
18.50 Historien om kondomen. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 En glamourmodell kommer 
hem. 
20.00 Talaren. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.10 Hockeykväll. 
22.45 Baader Meinhof Complex. 
1.10–5.00 Nyheter. Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Lyxfällan. 
9.20 Våra bästa år. 
10.05 Extreme home makeover. (R) 
11.00 The real housewives of Beverly 
Hills. (R) 
12.00 Masterchef Australia. (R) 
13.05 Sjukhuset. 
14.05 Project runway all stars. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Beverly 
Hills. 
17.00 How I met your mother. 
18.00 Masterchef Australia. 
19.00 America’s got talent. 
20.00 Lyxfällan. 
21.00 Brottskod. 
22.00 Stockholm brinner. 
23.00 The mentalist. 
0.00 Navy CIS. 
1.00 Unforgettable. (R) 
2.00–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Efter tio. 
11.40 Postkodlingo. 
12.10 Hem till gården. 
13.10 Holby city. 
14.30 Extreme makeover weightloss. 
15.25 Halv åtta hos mig. (R) 
15.55 Jamie Oliver. (R) 
16.55 Klockan åtta hos stjärnorna. 
17.55 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.30 Halv åtta hos mig. 
20.00 Kockarnas kamp. 
21.00 Vikings. 
22.00 Nyheterna. 
23.00 Kontoret. (R) 
0.00 Kockarnas kamp. (R) 
1.00 Scott and Bailey. (R) 
2.00–5.15 Nattsändningar.

6.00 Pantertanter. 
6.25 Restaurant in our li-
ving room. 
7.15–8.05 Ellen DeGe-
neres show. (R) 
8.35 America’s funniest home videos. 
9.00 The bachelor. (R) 
9.55 Desperate housewives. 
10.50 Grey’s anatomy. (R) 
11.45 Frisörakuten. 
12.45 Ellen DeGeneres show. 
13.40 America’s funniest home videos.
14.10 Suburgatory. (R) 
14.40 Vänner. (R) 
15.10 One Tree Hill. 
16.05 The bachelor. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Suburgatory. 
18.30 Vänner. 
19.00 2 1/2 män. 
19.30 The Big bang theory. 
20.00 De dejtbara. 
21.00 Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. 
22.00 Under the dome. 
23.00 The Big bang theory. (R) 
23.25 Criminal minds. 
0.25 2 1/2 män. (R) 
0.55 CSI. 
1.50–6.00 Nattsändningar.

 FREDAG 4/10

6.00 Rapport. 
6.05 Regionala nyhe-
ter i sammandrag. 
6.25 Gomorron Sverige. 
10.00 Go’kväll. (R) 
10.45 Minnenas television: Bengt 
Bedrup. (R) 
12.45 Debatt. (R) 
13.30 Arga doktorn. (R) 
14.30 Niklas mat. (R) 
15.30 Nittiotalisterna. (R) 
15.45 Gomorron Sverige 
sammandrag. 
16.15 Det ljuva livet i Alaska. 
17.00 Bröderna Reyes. (R) 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.10 Regionala nyheter. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Kulturnyheterna. 
19.15 Regionala nyheter. 
19.30 Rapport. 
20.00 Doobidoo. 
21.00 Skavlan. 
22.00 Linje 1 2 3 kapad. 
23.45 Rapport. 
23.50 Nick och Norahs oändliga 
låtlista.
1.20 Kan du slå en pensionär? (R) 
2.20–6.00 Nattsändningar.

8.10 Undercover 
boss. (R) 
9.00 SVT Forum. 
16.00 Rapport. 
16.05 SVT Forum. 
16.20–16.45 Fisketur i Finnmark. 
16.50 Hockeykväll. (R) 
17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 
17.45 Uutiset. 
18.00 Undercover boss. (R) 
18.50 Historien om kaffe. (R) 
19.00 Vem vet mest? 
19.30 Hundra procent bonde. 
20.00 Snille och smak – en fi lm om 
Svenska Akademien. 
21.00 Aktuellt. 
22.00 Sportnytt. 
22.15 True blood. 
23.10 Treme. (R) 
0.30 Friday night dinner. (R) 
0.55–5.00 Nyheter. Nattsändningar.

6.00 Top model. (R) 
6.55 Nanny. 
7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 
8.25 Project runway all stars. 
9.20 Våra bästa år. 
10.10 Extreme home makeover. 
11.55 The real housewives of Beverly 
Hills. (R) 
12.55 Masterchef Australia. (R) 
14.00 Project runway all stars. 
15.00 Top model. 
16.00 The real housewives of Beverly 
Hills. 
17.00 How I met your mother. 
17.30 Masterchef Australia. 
19.00 Torsk på tuben. (R) 
20.00 Adjustment bureau. 
22.15 Green zone. 
0.30 69 saker du vill veta om sex. 
1.25 Red sands. 
2.55–6.00 Nattsändningar.

5.50 Nyhetsmorgon. 
10.00 Efter tio. 
11.40 Postkodlingo. 
12.10 Hem till gården. 
13.10 Holby city. 
14.30 Extreme makeover weightloss. 
15.25 Halv åtta hos mig. (R) 
15.55 Jamie Oliver. (R) 
16.55 Klockan åtta hos stjärnorna. 
17.55 Trav: V75-klubben. (R) 
18.00 112 – på liv och död. (R) 
18.50 Keno. 
19.00 Nyheterna. 
19.30 Postkodmiljonären. 
20.00 Idol 2013. 
22.00 Nyheterna och sport. 
22.25 Idol 2013, forts. 
22.45 Idol extra. 
23.00 Eurojackpot. 
23.10 Idol extra, forts. 
23.20 Modern family. 
23.50 Middle men. 
2.05 The marine. 
3.50–5.15 Nattsändningar.

6.00 Pantertanter. 
6.25 Restaurant in our 
living room. 
7.15–8.05 Ellen DeGe-
neres show. (R) 
8.35 America’s funniest home videos. 
9.00 The bachelor. (R) 
9.55 Desperate housewives. 
10.50 Grey’s anatomy. (R) 
11.45 Frisörakuten. 
12.45 Ellen DeGeneres show. 
13.40 America’s funniest home videos.
14.10 Suburgatory. (R) 
14.40 Vänner. (R) 
15.10 One Tree Hill. 
16.05 The bachelor. 
17.05 Grey’s anatomy. 
18.00 Man up! 
18.30 2 1/2 män. 
19.00 Dessertmästarna. (R) 
20.00 Mike & Molly.
21.00 The Big bang theory. 
22.00 Angel eyes. 
0.05 Nugammalt. (R) 
1.05 2 1/2 män. (R) 
1.30 Prime suspect. 
2.30 Supernatural. 
3.15–6.00 Nattsändningar.

 LÖRDAG 5/10

6.00 Fråga doktorn. 
6.45 Sverige. (R) 
7.15 Debatt. (R) 
8.00 Uppdrag granskning. (R) 
9.00 Strömsö. (R) 
9.40 Go’kväll. (R) 
10.25 Skattjägarna. (R) 
10.55 Doobidoo. (R) 
11.55 Kobra. (R) 
12.25 Kommunpampar. (R) 
13.25 Vem tror du att du är? (R) 
14.25 Niklas mat. (R) 
15.25 Pearl Jam 20 år. (R) 
17.20 Hundra procent bonde. (R) 
17.50 Helgmålsringning. 
17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 
18.15 Go’kväll. 
19.00 Sverige. 
19.30 Rapport. 
19.45 Sportnytt. 
20.00 Alla tiders hits. 
21.00 Intresseklubben. 
21.30 Mord i paradiset. 
22.25 Boardwalk empire. 
23.25 Rapport. 
23.30–6.00 Nattsändningar.

7.30 MiffoTV. (R) 
8.00 Rapport. 
8.03 Morgonpasset. 
11.00 Rapport. 
11.05 Trädgårdsonsdag. (R) 
11.35 Ut i naturen. (R) 
12.05 Rapport. 
12.10 Agenda. (R) 
12.55 En predikstol med hisnande 
utsikt.
13.10 Vetenskapens värld. (R) 
14.10 Babel. (R) 
15.10 Snille och smak. (R) 
16.10 Rapport. 
16.15 Talaren. (R) 
17.15 Finland är svenskt. 
17.45 Louis Neethling – fi lmmakare 
på många språk. 
18.15 Det röda bandets sällskap. 
19.00 Tommie Haglund. 
20.00 Mozart under stjärnorna. (R) 
20.55 Slut i rutan. (R) 
21.00 Polis. 
23.05 En glamourmodell kommer hem.
23.35–5.00 Nattsändningar.

6.00 Nanny. 
6.30 Alla älskar Raymond. (R) 
7.00 Jims värld. (R) 
7.30 How I met your mother. 
8.00 Guys with kids. (R) 
8.30 Double exposure. 
9.30 Bring it on again. 
11.20 America’s got talent. 
15.15 Project runway. (R) 
16.15 Nya ensam mamma söker. (R) 
17.15 American idol. 
20.00 Kändishoppet. (R) 
21.30 Program meddelas senare. 
23.40 Flight of the Phoenix. 
1.50 The 19th wife. 
3.20 Dark relic. 
4.50 Double exposure. (R) 
5.35–6.00 Nanny. (R)  
Nattsändningar.

6.00 Barnprogram. 
7.58 Nyhetsmorgon. 
11.30 Idol 2013. (R) 
13.50 Kockarnas kamp. 
14.55 Äntligen hemma. 
15.55 Drömkåken. (R) 
16.55 Halvvägs till himlen. (R) 
17.25 New girl. (R) 
17.55 Keno. 
18.00 Vinnare V75. 
19.00 Nyheterna. 
19.10 Sporten. 
19.25 Vädret. 
19.30 Postkodmiljonären. 
20.00 Körslaget - med Lotto-
dragningen. 
21.30 Valentine’s day. 
22.00 Nyheterna. 
22.05 Vädret. 
22.15 Valentine’s day, forts. 
0.25 Sunshine. 
2.30 Love guru. 
4.25–5.15 Så växte Amerika fram. 
(R) Nattsändningar.

6.00 Kära Susan. 
6.25 Ultimate Spider-
Man. 
6.50 Shake it up. 
7.15–8.05 Ugly Betty. 
8.35 The neighbors. 
9.00 No ordinary family. 
9.55 Frisörakuten. (R) 
11.55 Cougar town. 
12.20 Wipeout US. 
13.20 Arga snickaren. (R) 
14.20 Roomservice. (R) 
15.20 De dejtbara. (R) 
16.20 Happy endings. (R) 
16.50 Suburgatory. (R) 
17.20 The Big bang theory. (R) 
18.20 Polisskolan 6 – går under 
jorden. 
20.00 America’s funniest home 
videos. 
21.00 Pensionärsjävlar Australien. 
21.30 Tron: Legacy. 
0.00 Layer cake. 
2.10 Castle. (R) 
3.05 The forgotten. 
3.55 One Tree Hill. 
4.35 No ordinary family. (R) 
5.20 America’s funniest home 
videos. (R) 
5.40–6.00 Kära Susan. (R)  
Nattsändningar.

Söndag 29 september 2013
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47 LÖRDAG       REA-TÄLT
kl 10-15 utanför Borlängebutiken.

Cyklar, kläder, hjälmar m.m. Då har vi ännu mer kläder
så missa inte detta tillfälle att göra fynd!

SÖNDAG       LÄNGDSKIDREA
kl 11-15
Kom in och kolla in årets stora längdskidrea i Borlängebutiken.

Passa på att göra en 
mängd cykelfynd.
Vi rear även massor 
av cykelkläder,
skor och tillbehör.

NU RENSAR VI UT 
ÅRETS CYKLAR!

5/10
LÖRDAG

6/10
SÖNDAG
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