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Sommarskorna 
SKA BORT! 

Massor med skor till HALVA PRISET
Ca 20 000 par skor ska bort!
Vi packar upp nya skor varje dag...

SOMMARSKOREAN
FORTSÄTTER!

Öppettider Mora
Vardagar 10-18, Lördag, 10-15
Öppettider Kupolen
Vardagar 10-20, Lördag 10-17, Söndag 11-17

BORLÄNGE • EDSVALLA • MORA • VALBO www.skohusetsverige.se

Skor fr.
 25:-

har försäljning vid Elis Jansson vvs, Hosjö
(fd.matsbilar) 

Välkomna!
tors-fred 09.00-20.00 • lör-sön 09.00-16.00

tel 070-580 19 42 Micke Marin
www.marinfritid.com

Även beg mc
fi sketillbehör & kräftburar

några visnings ex av
båtar & motorer, trailler

tveka inte - gör ett besök

Allt i cross/enduro-kläder
Ex byxor fr 598:- Glasöga 149:- osv

allt i kända märken

RÄNTE-
FRITT

kräftburar 49:-

Folkparken i Säter

IKVÄLL FREDAG KL. 12-02 :

Partybandet HOTSTUFF samt DISCO 
Mer info: www.saterdalen.se

Hammargatan 9, Borlänge 
(mitt emot Rätt Pris)
Tel. 0243-131 35STORT URVAL INLÄGGNINGS-

SERVICE
PLASTGOLV
TRÄGOLV
LAMINAT

TEXTIL
VÅTRUM
LINOLEUM
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GUDSTJÄNSTER
8:e sön eft trefaldighet, 2/8
Andlig klarsyn

Stora Tuna kyrka
Sön 11 Gudstj, Esbjörn Eskilsson.

Hagakyrkan
Sön 11 Friluftsgudstj 
Gammelgården, Björn Nordlund. 
Catrin Byberg, sång.

Jakobs kapell/EFS
Sön 18 Mässa, Anders Litborn.

Amsbergs kapell
Sön 18 Gudstj, Mats Bergman.

Torsångs kyrka
Sön 10 Friluftsgudstj Torsångs 
hembygdsgård, Mattias Rådbo.
Kaffeservering.

MUSIK I SOMMARKVÄLL
Kvarnsvedens kyrka, lördag 1 aug kl. 18.00
Vid stranden - ”Fiskarsången”, ”Ditt Gennesaret”,
”La Paloma”, ”Blå hav” och andra sånger om sjö och 
strand med Bengt Fredriksson och Hans Lundh

Stora Tuna kyrka, lördag 1 aug kl. 19.00
Orgelkonsert med Jörgen Engström

GRILLKVÄLL 
på altanen Jakobs kapell 

Onsdag 5 aug
Från kl. 17.00 Tipspromenad. Kl. 18.00 Gapskratt och 

gravallvar med Dan Andersson.
Jörgen Dicander sjunger, spelar och leder allsång.
Grillad korv och saft, ej kaffe pga köksrenovering.

Inomhus vid regn. Välkommen!

www.svenskakyrkan.se/borlange

Friluftsgudstjänst vid bystugan i Koppslahyttan
Söndag 2 aug kl. 14.00

Anders Litborn. Sandra Jansson, fl öjt. 
Servering. Vid regn i bystugan.

Visningar av
Stora Tuna kyrka

Sommarvärdar
visar kyrkan

mån-fre kl. 10-16.
t o m 14/8.

Välkommen!

Välkommen till Svenska kyrkan
STORA TUNA OCH

TORSÅNGS FÖRSAMLINGAR

VECKANS AKTIVITETER

TRÄDGÅRDSCAFÉ
Hagakyrkans park

Onsdag 5 aug kl. 14.00
”Capriciös Gitarr”. Per-Olof Hedlund, gitarr och sång.  

Vid regn i Hagakyrkan.

Pastorsexpeditionen Hagakyrkan stänger kl. 14 idag fre 31/7.

SÖDRA DALARNA SÖDRA DALARNA

STJÄRNSUND
Den magiska konstvand-
ringen på Grabb-
udden är även i år ett le-
vande inslag under Folk-
musikfesten i Stjärn-
sund. Sjungande häng-
mattor, självskrivande
tyger i vinden och en
blandning av små och
stora väsen och installa-
tioner kommer bemöta
besökarna i fredagsnat-
ten och en vecka framåt.

Redan i början av maj började
konstnärerna bakom Konst-
vandringen på Grabbudden
träffas frekvent för plane-
ringen av sommarens event.
Gruppen konstnärer har vux-
it till tjugotalet deltagare in-
för vernissagen på fredagsef-
termiddagen och inspiratio-
nen har flödat under våren.

– Vi har besökt varandras
ateljéer, lyssnat på idéer och
stöttat varandra och blivit ett
härligt konstnärskollektiv
med unga och gamla sida vid
sida, berättar pressansvarig
Madeleine Aleman.

Nyligen hemkommen i vå-
ras efter en lång vistelse hos
sonen i Barcelona engagera-

de sig Madeleine Aleman
snart i konstprojektet
Grabbudden. Dessförinnan
spenderade Madeleine ett
helt år i Kina med fokus på
konsten. Flera etablerade
konstnärer deltar i skapan-
det av årets Konstvandring
på Grabbudden. Efter som-
maren far Madeleine till Ka-
nada för att ställa ut.

– Det känns jättekul att
gallerier börjat höra av sig
till mig och vill bjuda in mig
runt om i världen, säger Ma-
deleine Aleman.

Madeleine Aleman har åkt
runt på loppisar under våren
och inhandlat små figurer av
alla de slag, alla med sin egen
karaktär. När jag besöker
henne står tomtar och katter
och andra små gråmålade
porslinsdjur intill varandra
som en stor familj på köks-
golvet.

– Porslinsfigurerna kom-

mer gå i paraden Kom så går
vi på Grabbudden, som en
symbol för enhet, säger
konstnärinnan Madeleine
Aleman.

På lördagen kommer även
en liknande parad av ett mer
levande slag att arrangeras
genom Stjärnsunds gata och
gränder. Med start klockan
11.00 går utspökade musi-
kanter genom byn och spelar
av hjärtans lust för att samla
en slant till byns nya kyrkor-
gel. Alla inbjuds att delta.

Vernissagen på Grabbud-
den börjar redan klockan
14.00 och nattvandringen på
kvällen klockan 22.30. På
Grabbudden kommer stora
orange skynken att gestalta
konstverket den Självteck-
nande vinden och knyppla-
de spetsfundigheter ger be-
sökarna en idé om hur det
såg ut Innan Prosak. Kraft
ger den smidda skulpturen
som representerar de fyra
elementen och i skymningen
dansar ljusfenomen över
speglar bland träddungarna.
Bland annat.

Mikaela Larm
0225-59 54 13

mikaela.larm@dt.se

En mångfaldig
konstvandring 

I ateljén hos Madeleine Aleman hänger vackra gulddukar som en påminnelse om tiden i Kina. FOTO: MIKAELA LARM

På fredagen börjar årets konstvandring på Grabbudden. Tomtar och porslinsfigurer kommer paradera på Grabbudden.

cDet känns
jättekul att
gallerier

börjar höra av sig.
MEDELEINE ALEMAN

BORLÄNGE
I går berättade tid-
ningen att Hedemora
fakturerar elva dala-
kommuner för kostna-
der inom LSS.

Borlänge kommun får
den saftigaste räk-
ningen från Hedemora.
Det handlar om över 16
miljoner kronor.

– Vi kommer att be-
strida räkningen. Det
känns ju konstigt att be-
tala för tjänster som inte
utförts, säger kommu-
nalrådet Nils Persson (S).

Nils Persson berättar att de
kommuner som nu får räk-
ningar från Hedemora job-
bar ihop, och att alla är över-
ens om att gå vidare med frå-
gan.

– Domen i våras handlade
om att avtalet gäller, men
ingenting om att Hedemora
har rätt att få ut några peng-
ar. För även om det funnits
ett avtal har inga tjänster ut-
förts, och därmed anser vi att
vi inte ska behöva betala hel-
ler, säger Persson.

– I och med att vi nu får en
räkning kan vi bestrida den
och därmed kan den juridis-

ka processen fortsätta.
Nils Persson tycker att det

borde vara självklart att Bor-
länge inte ska behöva betala
för tjänster som inte utförts,
men vill ändå inte säga att
han är säker på att slippa be-
tala.

– Jag var helt säker på att
vi skulle få rätt om avtalet
förra gången, men det fick vi
inte. Så jag vill nog helgarde-
ra.

– För oss handlar det ju
om väldigt mycket pengar.

Jan Svensson
0243-644 01

jan.svensson@dt.se

Borlänge bestrider
Hedemoras faktura
”Konstigt att betala för tjänster som inte utförts”
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