
16 Fredag 4 juli 2008

Måndag 7juli
Entrén öppnas 16.30, första start 18.30

HUVUDLOPP:
Älvdalens kommuns lopp

Sammanlagt 10 lopp, där samtliga täcken och
hederspriser är skänkta av näringslivet i Älvdalen.

GRATIS BUSS avgår från Brunnsberg kl. 16.00. Rot 16.10, 
Busstation 16.20, vidare söderut Gåsvarv - Blyberg.

Välkommen
hälsar Älvdalens Dag och DalaTravet, Rättvik

i samarbete med

Alla hälsas välkomna till

Älvdalens Dag
23:a
gånge

n
Rättvik

SOLLERÖGUBBAR
15 literslådor. Säljes i ÄLVDALEN,
vid Bion lördag 5/7 kl 16.00.
Tel 076-212 15 88

VILLA BLÅKULA
Blomsterträdgård

Lövnäs

Öppet sommaren 2008

Lördag: 5, 12, 19, 26 juli 
och 2 aug kl 12-16

Söndag: 13 juli kl 12-18

Ingen anmälan behövs!
(ej öppet på 

Finnmarksdagen)

Välkomna 
önskar Sven & Iréne

ÄLVDALENS BIO

Fredag o söndag
kl 19.30

Barntillåten. 70:-

www.bioguiden.se

SOMMARBIO!
”Godis för ögonen”

Kommande fi lmer:
18/7 Narnia 

- Prins Caspian
25/7 Mamma Mia

1/8 Hancock
7/8 Kung Fu Panda

Klipp ur annonsen

KONTAKT 0251-103 01   alvdalen@dt.se    FAX 0251-105 02

DÅRÅBERGETS
Fäbodservering
i Älvdalen
ÖPPET
fredag-söndag
kl. 12-18

504 m.ö.h med
milsvidd utsikt
Hjärtligt välkommen!
tel. 070-512 80 51

Vi serverar 
lokalproducerat!

ÄLVDALEN

Nu är allt klart för en av

de största industrisats-

ningarna i Älvdalen. En

ny pelletsfabrik och ett

fjärrvärmenät för när-

mare 200 miljoner ska

ge en hel del byggjobb

och 15 fasta jobb. 

Den 29 juli tas första

spadtaget till den nya

anläggningen. 

På fredagen skrevs avtalen,
mellan kommunen, bostads-
stiftelsen och företagen Rin-
di och BA Energi, under på
Älvdalens kommun. Avtalet
reglerar att kommunen och
stiftelsen blir en av de största
kunderna när det gäller
fjärrvärme från den nya an-
läggningen som ska byggas 
i Märbäck, söder om Älvda-
lens kyrkby. 

Älvdalens församling har
också skrivit på avtal om le-
veranser av fjärrvärme.
Många villaägare i Älvdalen
är också intresserade av att
ansluta sig. Via kommunens
hemsida kan man fylla i en
intresseanmälan och få reda
på kostnaderna för värmen. 

Den 29 juli, klockan 10, tas
det första spadtaget i denna
stora satsning. Därefter
kommer grävningsarbeten
för kulvertarna att ske i
Kyrkbyn med början i som-
mar. 

Redan till hösten ska de
första kunderna kunna
koppla in sina fastigheter på
fjärrvärmen, som under för-
sta tiden levereras från en
pelletspanna på centralplats
i Älvdalens kyrkby. 

Samtidigt påbörjas bygget
av den stora pelletsfabriken

på Märbäcks industriområ-
de och nästa vinter kommer
hela anläggningen att vara
färdig om allt går enligt pla-
nerna. Fabriken ska försörja
fjärrvärmenätet med pellets
och även sälja pellets till
kunder som har egna pel-
letspannor. 

Bakom satsningen står
Björn Antonsson, Kåtilla.
För att bygga och driva den
nya anläggningen bildas ett
nytt bolag med Björn An-
tonsson och Rabia Energi,
som står för byggandet av

anläggningen. Det nya bola-
gets namn blir Rindi Älvda-
len AB. 

Kommunalrådet Myr Her-
bert Halvarsson, är natur-
ligtvis överlycklig: 

– Detta är en mycket gläd-
jande och positiv miljösats-
ning, säger han. Nu kan vi
vara med i satsningen på
”Uthållig kommun”. Att vi
dessutom får 15-talet nya
jobb gör ju inte saken sämre. 

Även näringslivschefen
Gunnar Barke är glad: 

– En fantastisk injektion,
inte minst sysselsättnings-
mässigt, säger han och hyllar
Björn Antonsson, den älv-
dalsföretagare som tog ini-
tiativet till denna framtids-
satsning. 

Björn Rehnström
0251-103 01

bjorn.rehnstrom@dt.se

Klart för fjärrvärme
och pelletsfabrik

Björn Antonsson, Kåtilla, står
bakom satsningen.

ÄLVDALEN

Funktionshindrade

Ritwa Björkberg, från

Stockholm, får nu

pengar tillbaka från 

Dalatrafik för den resa

som hon gjorde med

färdtjänsten då hon 

nyligen var på semester

i Älvdalen. 

I måndagens MT berättade
vi om Ritwa Björkberg som
för andra gången haft pro-
blem med färdtjänstresor då

hon semestrat i Älvdalen. 
Bland annat menade hon

att det var svårt att veta vad
resorna egentligen kostar
och att en resa för henne
kostat 160 kronor, trots att
det bara handlade om 600
meter. 

Ritwa undrade om Älvda-
lens kommun verkligen inte
vill ha funktionshindrade tu-
rister alls. 

Efter artikeln hörde Willy
Norström, på Dalatrafik, av

sig. Dalatrafik är ansvarig för
transporterna, men kommu-
nen bestämmer vilka taxor
som gäller. 

När det gäller Ritwas resa
från sin campingstuga till
Älvdalens centrum fick hon
betala 160 kronor för denna,
trots att hon trodde att den
skulle kosta 40 kronor. 

Hon fick betala för myck-
et, berättade Willy Nor-
ström. 

– Hon skulle ha betalat 80
kronor för resan. Beställ-
ningscentralen i Dalarna,
kommer att kontakta Ritwa
om detta.

– Vi beklagar det inträffa-
de djupt och orsaken till det-
ta skall undersökas, säger
han. 

Björn Rehnström
0251-103 01

bjorn.rehnstrom@dt.se

Ritwa får tillbaka pengar
Ritwa Björkberg

Betalade 160 kro-

nor för en resa på

600 meter.

Älvdalens bio
I kväll och söndag kväll visar Älvdalens bio ”Sex and the
City”. Filmen är barntillåten. 

Fäbodgudstjänst
På söndag är det fäbodgudstjänst i Prästbodarnas fäbo-
dar. Älvdalens baptistförsamling arrangerar. Pastor Pege
Andersson medverkar med talade ord och Sune Nä-
slund med sång. Samåkning saker från Salem för dem
som inte har egen bil. Kaffekorg tar var och en med sig. 

Fäbodservering
I dag öppnar Ann-Chrstine Wennér sin fäbodservering 
i Dåråbergs fäbodar för sommaren. Hon kommer dock 
i år att ha öppet bara fredag-söndag. 

Fastighetsaffärer
Thomas Foxegård har köpt Evertsberg 52:21 för 150 000
kr av  Älvdalens jordägande socknemän.
Pär Anders Ravn och Inga Solveig Ravn har köpt Floåsen
4:211 för 1 110 000 kr av  Skogsägarnas personalstiftelse
1974.

Serietävlingar
SÄRNA Serietävlingar i längdskidåkning, vintern 2008,
för Särna SK och Idre SK. Klubbtillhörighet är Särna
där inte annat anges.
Pristagare, D-6: Jennifer Johansson, Johanna Larsson, Ebba

Essen-Möller. H-6: Pontus Nesset, Marko Honkanen, Ivar Honka-

nen, Axel Holmström, Amadeus Lejonclou, Idre. D 9-10: Linnea

Rustad, Emma Nordin, Idre, Maja Östensson, Alva Lejonclou, Idre.

D 11-12: Elin Kristiansson, Idre, Lina Nordin, Idre.  H 11-12: Filip

Ragnarsson, Idre. D 15-16: Nina Kristiansson, Idre. 

H17-18: Simon Hallström, Idre.

Födde: Övdalstruller 
Sofia Alfredsson, född i Älvdalen, men boende i Stockholm, har

blivit ”mamma” till en hel skock med trull (älvdalska för troll).

Hon skapar konstverk i bland annat nålfiltad ull. Det är denna

teknik hon använder när hon nu skapar sina Övdalstrull. Till

varje trull följer en liten saga eller text, på älvdalska, unik för

varje trull. I morgon, lördag, kommer hon att ställa ut sina trull

i vandrarhemmet Tre Björnas ateljé, i det lilla huset ute på

gården, för allmänt beskådande. FOTO: BJÖRN REHNSTRÖM

Kommunalrådet
starkt kritisk
mot polisplaner
ÄLVDALEN

Älvdalens kommunal-

råd, Myr Herbert Hal-

varsson, är starkt kri-

tisk mot förslaget på

nedläggning av polis-

stationen i Älvdalen. 

I december 2006 hotades
polisstationen i Älvdalen
senast av nedläggning. Då
var det personalbrist som
höll på att ta knäcken på
stationen. 

Efter en del rockader i
personalstyrkan kunde
älvdalingarna andas ut. 

I mars 2007 var det åter
full styrka på stationen;
fem poliser och en konto-
rist.  

Även kommunalrådet,
Myr Herbert Halvarsson,
kunde andas ut eftersom
han anser att Älvdalen be-
höver polisstationen i Älv-
dalens kyrkby. 

Att polisstationen i Idre,
tolv mil norrut, skulle ut-
göra någon som helst ser-
vice för älvdalsborna, kan
han inte tänka sig. 

– Polisstationen i Älvda-
len behövs och vi har sedan
länge ett samarbete med
polisen när det gäller loka-
lerna, där polisen håller till
i kommunens lokaler. 

– Jag träffade polisled-
ningen för bara några må-
nader sedan. Då sa man
ingenting om några förslag
på nedläggning och nu
kommer detta. Man hinner
ju inte med liksom. 

– Jag ska diskutera saken
med kommunledningen
och vi kommer troligen att
göra en skrivelse och tala
om vad vi tycker; att polis-
stationen i Älvdalen be-
hövs och att vi absolut vill
ha den kvar. 

Björn Rehnström


