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Kringlan kan bli
ett seniorboende
MALUNG

Demensboendet
i Kringlan, Malung,
läggs ner inom något
år. Då bör det kunna
blir ett trivsamt område med lägenheter
för seniorboende.
Det anser Folkpartiet liberalerna som tog upp frågan
vid sitt årsmöte.
Socialchef Mona Ekberg
medverkade vid mötet och
berättade om den sociala
verksamheten med betoning på äldreomsorgen.
Folkpartiet antog ett uttalande om framtiden för
området Kringlan, som en
gång i tiden specialbyggdes
som ett modernt serviceboende för äldre och dementa.
– Kringlan erbjuder trev-

liga, moderna lägenheter
med boende i markplan
eller med hiss. Det har
uteplatser med eftermiddagssol, utsikt över Byråsen samt närhet till centrum och till promenadstråket Kringelkroken vid
älven.
– Dessutom finns god
tillgång till aktivitetslokaler. Tyvärr är matserveringen nedlagd. Det är viktigt att den återuppstår,
både för de boende och för
andra pensionärer, som vill
ha en träffpunkt i centrum,
anser Folkpartiet liberalerna.
Till styrelse valde årsmötet ordf Martina Henriksson, Hans-Petter Paulsen,
Kristina Magnér, Per-Lennart Gunnarsson, Henrik
Jonsson och Bengt Thorén.

Anders Mojanis

Rattfyllerist i centrala Malung
Polisen ertappade natten till söndagen en
rattfyllerist i centrala Malung. Det var en Malungsbo
i 40-årsåldern som stoppades i centrum av polisen. Det
visade sig att personen var grovt rattfull eftersom han
hade drygt 1,5 promille. Personen är sedan tidigare känd
av polisen.
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Nu har vovvarna
eget fjällhotell
Limapar har öppnat hundpensionat med lyxig standard
LIMA

Sälenfjällen hyser cirka
60 000 turistbäddar. Nu
har bygden också fått
ett riktigt hundpensionat. Det ligger i Lima,
några mil söder om
Sälen.

c

En musikanläggning
spelar soft
musik för hundarna.

MALUNG

Rädda Barnen har årsmöte
Rädda Barnens lokalförening i Malung har
sitt årsmöte i kväll i Lillmokyrkan i Malung. Vid årsmötet kommer bland annat Ann-Cecilia Thenander
från Borlänge att medverka.
MALUNG

Durspelare på God Gemenskap
När det är God Gemenskap, i Malungs församlingshem. På torsdag eftermiddag kommer det
att bjudas på underhållning av durspelare.
MALUNG

Deltävling tre i Pimpel-KM
Fiskeklubben Skinnkroken i Malung har arrangerat den tredje deltävlingen i KM i pimpel och den
hölls på Kappsjön i Malung.
Arrangör var Tobbe Toresson och det blev följande
resultat: Herrar: 1) Göran Halvarsson, 2078 gram, 2)
Tobbe Toresson, 903, 3) Kjell Björk, 779, 4) Henrik Persson, 596, 5) Mikael Åslund, 207.
Damer: 1) Susanne Ivansson, 456, 2) Camilla I Einarsson, 307, 3) Karin Andersson, 289.
Herrar veteraner: 1) Hans-Erik Johansson, 896, 2)
Arne Jonsson, 639, 3) Kurt Matsson, 367.
Damer veteraner: 1) Kerstin Danielsson, 367, 2) Britta
Ivansson, 117.
MALUNG

Fiskeklubben har årsmöte
Fiskeklubben Skinnkroken i Malung har sitt
årsmöte torsdag kväll den 26 februari i klubblokalen
efter Åsbyvägen i Malung.
MALUNG

Kan man ta hunden med sig
på semestern?
Det är en fråga som många
hundägare ställer sig och nu
kan även bästa vännen få följa med på fjällsemester och
bo på eget ”hotell’’.
I Lima har ett hundpensionat öppnats, bland annat
med tanke på hundägare
som är på fjällsemester.
– I takt med att allt fler lägenheter på fjället blir allergisanerade och djur inte är
tillåtna så ökar underlaget
för ett hundpensionat. Turisterna är en målgrupp,
men lika viktigt är det förstås
att folk från bygden också får
ett ställe där de kan lämna
hunden om de ska resa bort,
säger Ewa Albertsson och
Jan-Åke Berg som har det
nya hundpensionatet i Risätra i södra Lima.
De driver Tisjöns kennel
och hundpensionat, som lig-

Jan-Åke Berg och Ewa Albertsson har gjort i ordning det gamla loftet till ett toppmodernt
hundpensionat med ”lyxstandard’’.
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ger bredvid Västerdalsvägen, den stora trafikådern
upp mot Sälenfjällen.
I ett gammalt loft på gården har de byggt om och inrett ett hundpensionat med
plats för ett tiotal vovvar,
som här får bo i rena hotellstandarden i alla fall med
hundmått.
Här finns eluppvärmt klinkergolv i hundburarna, duschrum för hundarna, vilrum för hundar som behöver
få det extra lugnt och en musikanläggning som spelar
soft musik med en lugnande
inverkan på de fyrfota. De
kan ibland vara lite oroliga

Malungs Husmodersförening har hållit årsmöte. Till styrelse valdes ordförande Brita Carlsson,
vice ordförande Ulla Matsson, sekreterare Maj-Britt
Jansson, kassör Barbro Larsson, Annette Albertsson
och Marianne Lisra.
Till program- och resekommitté valdes Marianne
Lisra, Barbro Flygar, Ulla Matsson och Birgit Karlsson.
Revisorer är Anna-Brita Gabrils och Elisabeth Johansson.

Barnens Vasalopp i Sälen
Det kanske är de skidintresserade barnens roligaste dag, torsdagen den 26 februari, då man åker Barnens Vasalopp vid Vasaloppstarten i Berga by i Transtrand.
Det kommer att åkas på tre olika distanser från 200
meter till en kilometer och Barnens Vasalopp är öppet
för alla barn som är födda 1999 eller senare. Det är Sälens IF som håller i arrangemanget.

SÄLEN

Deras anläggning har också uterastgård, som har både
tak och vindskydd. Och det
är nära till skogen dit de tar
sina inkvarterade fyrfoting-

ar på promenad och rastning.
– Vi är hundioter’’ och har
planen om ett hundpensionat under några år och nu
har vi kommit i gång.
– Verksamheten får utvecklas efter hand. Om det
finns behov kan vi bygga ut.
Närmast ska vi göra i ordning en lägenhet ovanpå
hundpensionatet, i fall det är
någon som vill bo nära sin
hund och kunna göra saker
på egen hand på dagarna
medan vi passar hunden,
säger de.
Anders Mojanis
0280-125 15
anders.mojanis@dt.se

Välgörenhetsgala på Högis i Sälen
SÄLEN

På fredagskvällen arrangeras en välgörenhetsgala
på Sälens Högfjällshotell till förmån för cancersjuka
barn.
Det är hotelldirektören Thommy Backner som för
arton år sedan arrangerade den första galan för det
här ändamålet och sedan dess har det blivit en tradition under Vasaloppshelgen.

Husmodersföreningen valde styre
MALUNG

när de lämnats av matte
och husse i en ny och okänd
miljö.
– Det kan ta någon dag
innan en del hundar känner
sig hemtama på ett nytt ställe. Vanligt är att de är glada
första dagen när de kommer
hit, andra dagen är de fundersamma och längtar efter
matte/husse, på tredje dagen är de hungriga och sedan
är allt okej, förklarar Ewa
och Jan-Åke.

c

Nästan alla
företag i
Sälenområdet är med och
satsar i den här
galan.
THOMMY BACKNER,

– I början arrangerade vi
galan på lördagskvällen men
insåg att det var bättre att
lägga den redan på fredagskvällen eftersom många av
de företag som stöttar galan
liksom andra är engagerade
i Vasaloppet under söndagen, säger Thommy Backner
vid Sälens Högfjällshotell.
– Under de år som vi har
arrangerat de här välgörenhetsgalorna har vi samlat in
minst tre miljoner kronor,
säger Thommy Backner.
För de pengar som man
fått in genom årens lopp har
man bland annat köpt leksaker, nallebjörnar och lik-

nande till barn som drabbats
av cancer.
Det inköptes också några
lägenheter i Uppsala där
familjerna kunde vistas då
de hade sina barn på behandlingar i Uppsala, men
dessa lägenheter har avyttrats eftersom behandlingsmetoderna blivit bättre vilket betyder att man har
kortare sjukhusbesök. I stället har man ordnat lägenheter för rekreation i Sälenfjällen.
– I dag finns det fyra sådana lägenheter där familjer
som drabbats kan vistas och
ha rekreation och de är

HOTELLDIREKTÖR

mycket väl utnyttjade, säger
Thommy Backner.
Hotelldirektören berättar
att man räknar med cirka
200 gäster på välgörenhetsgalan och det kommer att
bjudas på underhållning
bland annat av gruppen Starboys.
I samband med galan på

fredag kväll lottas som vanligt en Volvobil ut.
– Nästan alla företag i Sälenområdet är med och satsar i den här galan och bilen
har vi också fått till ett förmånligt pris vilket gör att det

Thommy Backner var den
som för 18 år sedan drog
igång välgörenhetsgalan vid
Sälens Högfjällshotell till
förmån för cancersjuka barn.
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blir en bra slant över till de
cancersjuka barnen, säger
Thommy Backner.
– Vi ser fram mot välgörenhetskvällen och hoppas
att den liksom tidigare kommer att inbringa mycket
pengar, säger Backner.
Sören Haga
0280-125 15
soren.haga@dt.se

