
Ä L V D A L E N

u Under sju veckor har sex
designstudenter från olika
högskolor i Sverige bott på
Porfyrgården och tagit sig an
åtta olika projekt. 

Bland annat har de kom-
mit med idéer för Dalgatans
framtida utformning. 
Projektet har drivits i Region
Siljans regi och hade på fre-
dagen slutredovisning på
Älvdalens bio. 

Uppdragen eleverna fick ta
sig an rörde i Älvdalens
kommun Dalgatans utform-
ning, ny hemsida och logo
för besparingsskogen och
en ny upplevelsepark för
det kommande storprojek-

tet Himmelfjäll i Idre. 
Vidare hade de olika upp-

gifter från företag i Tällberg,
Rättvik, Mora och Orsa. 

De olika eleverna presen-
terade sina projekt och visa-
de hur de tänkt sig en lösning
på dem. 

När det gällde Dalgatans
utformning var det Anna Se-
ling och Sanna Lindström
som visade hur de, med oli-
ka material, färger, träd och
buskar, tänker sig att en
framtida, mer gästvänlig ga-
ta kan se ut. Bland annat vil-
le de göra Sockenplan till
Älvdalens naturliga ”torg”
med samlingsplatser för
många aktiviteter. 

Politikern Gunnar Barke,

som sitter med i gatuut-
smyckningsgruppen, sa efter
presentationen: 

– Vi kommer att ta upp
detta i vårt fortsätta arbete
med näringsidkarna längs
Dalgatan. 

Sommardesignkontoret he-
ter projektet, som drivs av
Region Siljan och har stiftel-
sen Svensk Industridesign
som huvudman. På deras
hemsida: http://svid.se kan
ni om några dagar läsa mer

om de olika projekten och
se hur eleverna tänkt sig att
de ska kunna lösas. Pro-
jektledare i Älvdalen har
Maria Åslund varit. 

B J Ö R N  R E H N S T R Ö M

Naturbruksgymnasiet får nya maskiner
Ä L V D A L E N

Landstinget investerar
sex miljoner kronor i nya
maskiner för de skogli-
ga utbildningarna vid
Älvdalens Utbildnings-
centrum. Skolans kon-
kurrenskraft på utbild-
ningsmarknaden får sig
därmed ett ordentligt
lyft.

Lärare och elever vid natur-
bruksgymnasiet vid Älvda-
lens Utbildningscentrum
kan glädja sig åt att till hös-
ten få en ordentlig upprust-
ning och modernisering av
maskinparken. 

– För de sex miljoner som
investeras i nya maskiner, får
skolan två nya skotare och
en skördare och kan därmed

ta en del av de tidigare gam-
la maskinerna ur verksam-
heten, berättar läraren Ur-
ban Liljeberg. 

Han, tillsammans med lä-
raren Arvid Persson och in-
struktörerna Tomas Pers-
son, Tommy Emanuelsson
och Mattias Hjort är de som
ska lära de totalt omkring
140 eleverna att använda
skogsmaskinerna. Eleverna
går på den skogliga gymna-
sieutbildningen, eller skog
och jakt samt den kvalifice-
rade yrkesutbildningen för
vuxna. Skolan anordnar
också kortare kurser för en-
treprenörer och har också
tillgång till skördarsimulato-
rer. 

B J Ö R N  R E H N S T R Ö M

Moderniserar. Lärarna Urban Liljeberg och Arvid Persson, längst fram, och instruktörerna
Tomas Persson, Tommy Emanuelsson och Mattias Hjort, kan glädja sig åt att landstinget nu
investerar sex miljoner kronor i en modernisering av naturbruksgymnasiets maskinpark för den
skogliga utbildningen. 
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Körde ihjäl två
renar och smet
I D R E . Två renar trafik-
dödades av en bilist
under natten mot
söndagen. Det var på
riksväg 70, söder om
Idrebyn, i höjd med
Foskan, som ett fordon
uppenbarligen kört in i
en renhjord. En av
renarna låg död på eller
invid riksvägen, medan
ytterligare en död ren
påträffats längre in i
terrängen. Bilisten i fråga
har fortsatt från platsen,
utan att meddela vad som
inträffat.
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I fantasi och färg
- en utställning
på Älvdalens socken-
bibliotek 23 augusti -

22 september

Välkommen på

Vernissage
torsdag 23 augusti 

17.30-19.00
Ullkonstnär Sofi a 

Alfredsson visar sin 
utställning.

Månsta WOF
Utbetalning av arrende kommer 

att ske i Månsta bystuga
lördagen den 25/8

kl. 15.00-16.00

Älvdalskulla 
visar ullkonst
Ä L V D A L E N

u I morgon, torsdag, blir
det vernissage för en
ovanlig utställning på
Älvdalens bibliotek. 

Det är Sofia Alfreds-
son, uppvuxen hos
föräldrarna Olle och
Marianne Alfredsson i
Holen, Älvdalen, som nu
har sin första utställning
på hemmaplan. 

Sofia växte upp i Älv-
dalen och gick i skolan i
Rot och senare Kyrkbyn.
För sju år sedan flyttade
hon till Stockholm. Hon
har arbetat som kock,
men börjar ett nytt arbete
på en revisionsbyrå inom
kort. 

På fritiden tycker hon
om att skapa konstverk i
ull och silkesfiber, en
ganska så ovanlig konst-
form i Sverige. Hon har
deltagit med sina konst-
verk på flera utställningar
i Stockholmstrakten, men
nu är det första gången i
Älvdalen. Utställningen
pågår till den 22 septem-
ber på Älvdalens biblio-
tek. 

B J Ö R N  R E H N S T R Ö M
0251-103 01

bjorn.rehnstrom@daltid.se

Mjuka konstverk. Sofia
Alfredsson ställer ut ull-
konst på biblioteket med
vernissage i morgon, tors-
dag. Foto: PRIVAT 

Nya idéer om Dalgatan

Ny vy. Anna Se-
ling och Sanna
Lindström, de-
signstuderande,
presenterade på
fredagen hur de
tänker sig att
Dalgatan ska se
ut i framtiden. 

Praktikertjänst fortsätter att
driva Älvdalens vårdcentral
Ä L V D A L E N

Om Praktikertjänst be-
höver köpa stafettläkare
för att klara sin drift av
Älvdalens vårdcentral
behöver de bara betala
hälften av kostnaderna.
Landstinget står för
andra halvan.

Under hela 2000-talet har
privata Praktikertjänst drivit
vårdcentralen i Älvdalen.

Men när landstinget lade
ut fortsatt drift på anbud,
var inte Praktikertjänst in-
tresserat av en förlängning.
Ingen annan heller, för den
delen.

Men nu har landstinget

ändå kommit överens med
Praktikertjänst om en för-
längning.

Fram till sista februari, nästa
år, fortsätter den privata
driften av vårdcentralen.

Men då tvingas landsting-
et stå för eventuella extra or-
dinära kostnader som kan

drabba vårdcentralen.
Det innebär att landsting-

et måste stå för hälften av de
stafettläkarkostnader som
kan komma att uppstå.

Och dessutom ska land-
stinget tillhandahålla perso-
nalsekreterarresurser, om
behov finns.

Landstinget ska också

kompensera vårdcentralen
för ökade kostnader för
röntgen och provanalyser.

Vem som ska driva Älvda-
lens vårdcentral efter sista
februari nästa år är inte ut-
rett.

P E R  M A L M B E R G
023-936 38

per.malmberg@daltid.se

Bifrost. Sol och regn gav upphov till en ovanligt
vacker regnbåge som ramade in Idre under lördagskvällen.
Ytterligare en svagare regnbåge, en sekundär, ramade in den
primära regnbågen. I den nordiska mytologin kallas regnbå-
gen för Bifrost och är den bro som vaktas av Heimdal och
förenar Asgåd med Midgård (källa Wikipedia). Regnbågen är
egentligen en cirkel och inte en båge. Foto NISSE SCHMIDT

Välkommen till

 
i Gryvelåns Naturreservat nordväst om Älvdalen
Fredagen 24 augusti 
Milan och tjärdalen tänds kl. 19.00 resp. 21.00.
Kl. 19.30-20.30 Musikunderhållning av Per 
Sörman som bl.a. tolkar Dan Andersson 
Överraskningar och gemytlig samvaro. 
Servering.
Lördagen 25 augusti, kl. 11.00-18.00
Kolmila, tjärdal, järnframställning, barnaktivite-
ter, tipspromenad, stocksågning, häst och vagn, 
musikunderhållning, försäljning av kol och tjära 
mm. Servering av bl.a. kolbulle och souwattn. 
Gratis korv till barnen (upp till 12 år).
Upplysningar: Marit Norin, 070-339 36 36
För mer information och program se även: 
www.alvdalen.com

Gryvelådagen


