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Kupolen Köpcentrum
har nyårsöppet:
Nyårsafton 10-14.00
Nyårsdagen stängt!
Vi önskar alla våra kunder ett Gott Nytt År!

Falun Borlänge loppetFalun Borlänge loppet
Välkommen till skidspåret mellan Falun och Borlänge!

Söndagen den 15 februari 2009www.falunborlangeloppet.se

MORA

Det finns en liten dos av

Disneystämning i entré-

rummet i Mora kultur-

hus. Det är Älvdalskul-

lan Sofia Andersson

som intagit utrymmet

med sina tomtar och

trolska väsen.

Fram till den 22 januari visar
hon upp sina nålfiltade figu-
rer. De föreställer både män-
niskor och djur. Sofia har in-
stallerat dem i små världar i

två montrar.
– Figurerna ska förmedla

en känsla av magi och fanta-
si till en plats dit betraktaren
kan drömma sig bort.

Sofia är uppväxt i Älvda-
len, men bosatt i Stockholm
sedan åtta år.

– Men jag åker hem till
Älvdalen så ofta tillfälle ges.
Det är i Älvdalens natur med
dess skogar jag får min inspi-
ration.

Hemma i halva vardags-

rummet i lägenheten i Stock-
holm har hon sin ateljé. 

– Jag tyckte hellre om att
måla till en början. För fyra
år sedan gick jag över till att
arbeta med ull. Genom att
nålfilta ullen med hjälp av en
nål med hullingar går det att
göra ullen formbar till att
skulptera den. Det är så jag
formar mina figurer.

Sofia har ställt ut både i
Älvdalen och Stockholm, se-
nast på en julsalong i Hökar-

ängen och efter nyår har hon
en inbokad utställning på
biblioteket vid Telefonplan
intill Konstfacks lokaler.

– Till utställningen i Mora
har min pappa hjälpt till att
snickra ihop ett litet modell-
hus kring vilken jag gjort
helt nya figurer. Utställning-
en i Mora pågår fram till den
22 januari. 

Hans Olander
0250-59 24 32

hans.olander@dt.se

Sofias troll ger Disneystämning

Sofia har famnen full med nya figurer som hon visar i Mora.

MORA

I ett öppet brev från 

idrotts- och friluftsrö-

relsen uppmanas skol-

tjänstemän och skol-

politiskt ansvariga i

Mora kommun att sä-

kerställa att eleverna

även i framtiden ska få

åka på skolutflykter.

Inte minst de 9,6 procent av
barnen i Mora som, enligt
Rädda Barnens definition,
är fattiga behöver en skola
som erbjuder friluftsdagar
och andra utflykter.

Bakgrunden till brevet är
att vissa kommuner har in-
fört avgiftsstopp utan att
ordna annan finansiering
för skolutflykter.

”Som en del av den
svenska fritids-, idrotts-
och kulturrörelsen känner
vi ett ansvar för att alla
skolbarn ska få chansen att
komma ut i naturen och
röra på sig”, skriver före-
trädare för Svenska Skidrå-
det samt organisationen
International Association
of Snow Sporting Schools
and Universities i ett öppet
brev som är ställt till skol-
chef, skolledare och skol-
politiskt ansvariga i Mora
kommun.

– De kommuner som inför
avgiftsstopp i grundskolan
måste tydligt ange hur fort-
satta skolutflykter ska fi-

nansieras. Annars är risken
uppenbar för att skolbarn-
ens friluftsdagar blir färre
eller upphör helt.

– Det är ett hot mot folk-
hälsan, säger Hans Gerre-
mo, vice ordförande i
Svenska Skidrådet.

Den 16 december rap-
porterade Sveriges Radios
Ekoredaktion att många
skolbarn blir utan kultur-
upplevelser. I en undersök-
ning angav 108 av 219 kom-
muner att de har svårt att
erbjuda skolbarn sådana
aktiviteter med hänvisning
till att transporterna är för
dyra. 

Inte minst för barn i eko-
nomiskt och socialt utsatta
familjer är detta ett pro-
blem, eftersom skolan kan
vara deras enda möjlighet
att få vara med om aktivite-
ter som teaterbesök och
friluftsdagar.

– Varje extrautgift blir
en belastning för familjer
med små ekonomiska mar-
ginaler. Men ett totalför-
bud för avgifter i grundsko-
lan kan stjälpa snarare än
hjälpa. 

– Om inte annan finan-
siering samtidigt säker-
ställs, leder det till färre
skolutflykter, vilket kan
drabba fattiga barn dub-
belt, säger Hans Gerremo.

Sten Widell
0250-59 24 31

sten.widell@dt.se

”Färre frilufts-
dagar ett hot
mot folkhälsan”


