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Inga larm
efter regn
– Vi har inte haft ett enda larm,
sa stf räddningschef
Jan Daniels, på måndagsförmiddagen på
frågan om regnet under söndagen och måndagsnatten orsakat
några större problem i
Rättvik.
Han konstaterade
istället att det tydligen
gått en gräns i trakten
av Tällberg för regnproblem.
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Regnvatten i kannan
kanske? FOTO: HANS BLOOM

Grupp för energikällor
DD har tidigare berättat om att Vänsterpartiet i Rättvik föreslagit att Rättviks kommun använder mera solvärme/solenergi.
Samhällsbyggnadsberedningen ser positivt på
förslaget och vill att en särskild arbetsgrupp tillsätts för att jobba vidare med alternativa energikällor.
Beredningen tycker också att den gruppen bör få
utreda ett förslag från Miljöpartiet om en mindre
biogasanläggning i Rättvik.
Gruppen föreslås bestå av både politiker och
tjänstemän och representanter för kommunens teknik- och fastighetsbolag, energi- och klimatrådgivare och från samhällsbyggnadsberedningen.
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Larmade själv efter singelolycka
RÄTTVIK En person fördes till Mora lasarett efter
en singelolycka vid 04-tiden på måndagsmorgonen
på rv 70 inte långt från Ickholmen mellan Rättvik
och Mora.
Den kvinnliga föraren, som var ensam i bilen,
larmade själv räddningstjänsten sedan bilen bilen
voltat runt ett antal gånger.

Polis kallad till bråk
RÄTTVIK Polis tillkallades efter ett bråk i Rättvik
Bowling & Krog vid 02-tiden under lördagsnatten.
Efter ett så kallat ”shotrace” hade några råkat i
luven på bvarandra och slagits. De inblandade var
dock för berusade för att höras av polisen varför det
ännu på måndagen var oklart om det blir någon
större sak om misshandelsanmälan.

Underrättelse om
Ansökan om bygglov för
VINDKRAFTVERK
Företaget Håbo vindkraft AB har ansökt om att
uppföra ett vindkraftverk med navhöjden 45
meter på Skallberget ovanför Dådran, knappt
2 mil nordväst om Enviken. Fastighetsbeteckningen är Backa 37:18 15.
Med hänsyn till att kretsen ”berörda” är svår
att exakt definiera sker underrättelse (enligt
bestämmelser i 9 kap 25 § plan- och bygglagen)
genom denna annonsering i ortspress.
Grannar meddelas endast på detta sätt.

Veterantraktorträff i Östanvik ordnade Alfred Blomberg, som här visar publiken familjens BM 230 från 1955.
FOTO: HANS BLOOM

Veteranträff i Östanvik
■ Unge Alfred Blomberg låg bakom traktorevenemang
ÖSTANVIK

Ore veterantraktorträff är
ett nytt evenemang under
Oreveckan.
Första träffen samlade
ett 20-tal traktorer och
över 100 åskådare.
– Nästa år hoppas vi på
ännu fler deltagare och
bättre väder, säger Alfred
Blomberg, Sunnanhed.
Han är ingen veteran.
Alfred är blott 14 år.
Likafullt var det han
som kom med med idén till
den veterantraktorträff,
som ordnades vid Östanviksparken på måndagen.
Vädret var inte det bästa. Men vadå? Gamla traktorer rullar i alla väder.
Till och med Alfreds
egen BM Victor från 1959.

En traktor som han och
pappa Sven Blomberg mot
alla odds fått snurr på sedan den införskaffades förra sommaren.
– Såg en annons på
Blocket. Motorn gick inte
alls, berättar Alfred.
– Traktorn var i bedrövligt skick, säger Sven.

”Det ska vara
rostigt och stora
bakdäck.”

Bo Kallberg körde Uno Erikssons gamla Ferguson
TIF -54.

Alfred visar DD ett foto
hur den såg ut när de fann
den stående i skogen.
Idag är den är den en
grön skönhet och på sätt
vis upphovet till första veterantraktorträffen i Östanvik, öppen för traktorer äldre än 1970.
Varför en sån här träff?
– Varför inte? Det är ju
kul, är Alfreds enkla förklaring.

Hans kompis Niklas
Andersson i granngården
i Sunnanhed är också med
på ett hörn i arrangemanget.
Oreveckan var förstås
given för det?
– Nejdå. Det var Anki,
min fru, som kom med den
idén och det passar ju bra
för det är ju Östanviksdagen idag (läs måndag), säger Sven Blomberg.

Har du överfört traktorintresset på Alfred?
– Nej. Jag tror han fått
igång mig, säger Sen och
sneglar på Alfred.
Är du lika intresserad
av bilar Alfred?
– Nä. Det ska vara rostigt och stora bakdäck,
svarar Alfred som själv
rattade familjens andra
veterantraktör inför publiken - en BM 230 från 1955.
– Vi skulle köpa reservdelar till en annan traktor
ock kom med den istället,
förklarar Sven Blomberg.

Hans
Bloom
hans.bloom
@daladem.se

Handlingar finns tillgängliga på: Miljö- och
byggenheten, Vasagatan 1 (kommunhusets
annexbyggnad 1 tr upp) samt Dådrans bystuga
(Kontakta Mikael Lysén eller Ove Hansson för
att få tillträde till bystugan).
Upplysningar lämnas av: Byggnadsinspektör
Kjell Wikström, tel 0248-70 165 Kommunarkitekt Birgitta Johansson, tel 0248-70 161
Den som vill lämna synpunkter på placering
ska göra det skriftligen till Miljö- och
byggenheten, 795 80 Rättvik, senast den
20 augusti 2012.

Johan Linell med gengasmodifierad traktor från 1963.

Alfred och Sven Blomberg framför familjens BM Victor från 1959.

