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Hästisavslutning
för de minsta
Efter sju veckors lek och träning

blev det äntligen dags att rida på

riktigt i samband med avslut-

ningen av höstens Hästis vid

Insjöns ridklubb. Hästis är ett sätt

att leka in kunskaper om hästar

och ridning för klubbens allra

minsta. På avslutningen fångades

fem flickor på bild – Maja Gus-

tavsson, Klara Brodén, Tilda

Rolands, Elvira Brask och Alma

Gärtner. Elsa Gyll och Alva Gun-

narsson saknades.
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Tre före detta elever på

mediaprogrammet på

Leksands gymnasium

vann i helgen en av klas-

serna i Filmhästen, en

tävling arrangerad av

Borlänge Smalfilm 

& Videoklubb. 

Markus Rosén, Per Gerdin
och Mattias Naxe heter de
duktiga killarna som vann
Föl-klassen med sin musik-
video ”Sober Inflows take
your heart away”.

– Jag visste ingenting förr-
än i fredags kväll då vår före
detta lärare Hasse Eriksson
ringde och sade att han an-
mält videon, berättar Mar-

kus Rosén. Juryn tyckte att
filmen var fantasifull, hade
mycket bra klipp och var tek-
niskt bra. 

Trion fick också diplom för
bästa klipp och bästa foto
samt en pokal, Leksands-
bröd och 500 kronor att
handla på Clas Ohlsons för.

Nu efter skolan har alla tre
ströjobb inom media och
drömmen är att arbeta med

tv-produktion. Hur de ska
försvara årets seger i Film-
hästens fölklass är för tidigt
att tänka på, men arrangö-
rerna hoppas i alla fall att de

finns med även nästa år.
I hästklassen vann Kristi-

an Sohlin och Johnny Olsson
med filmen ”Det första ste-
get” om en tjej som hade

tänkt hoppa från en bro. Bra
manus och bra foto, tyckte
juryn.

Annki Hällberg
0247-79 20 31

annki.hallberg@dt.se

Musikvideo vann fölklassen

cVår film

finns på

Youtube

om det är någon

som vill se.
MARKUS, PER OCH MATTIAS

Markus Rosén, Per Gerdin och Mattias Naxe, vinnare i Film-
hästens Föl-klass och före detta elever på Leksands Gymna-
siums mediaprogram. FOTO: ANNKI HÄLLBERG

P En tävling som vänder

sig till filmamatörer bosatta

i Dalarna samt till elever

som studerar vid länets

skolor.

P Arrangeras av Borlänge

Smalfilm & Videoklubb.

P Har två klasser: Häst

(seniorer) och Föl (juniorer).

P Tävlingen har funnits

under 13 år.

FAKTA

Filmhästen

Äldre cyklist
påkörd
LEKSAND En äldre man
på cykel blev på lördags-
förmiddagen påkörd av
en bilist i korsningen
Norsgatan/Leksands-
vägen vid det norra
brofästet. Klockan var
lite drygt 11 på förmid-
dagen när olyckan in-
träffade. Vid kollisionen
föll mannen av cykeln.
Han fördes i ambulans
till Mora lasarett där det
konstaterades att man-
nen inte ådrog sig några
allvarligare skador.
Mannen i personbilen
chockades över det in-
träffade. Olyckan med-
förde störningar 
i trafiken i form av
köbildningar.

Repad bil 
på Skolvägen
INSJÖN Natten mot sön-
dag repades en personbil
som stod parkerad utan-
för ägarens bostad på
Skolvägen. Bilen repades
så lacken skrapades bort
med två parallella repor
längs hela sidan från
framljus till bakljus.

Stulna 
extraljus
LEKSAND Någon gång
under helgen stals fyra
extraljus från en lastbil
som stod parkerad på
Limhagens industri-
område.

Entrédörr
krossades
LEKSAND Natten mot
lördag krossade någon
fönsterrutan till entré-
dörren till Jehovas vitt-
nens fastighet vid Mo-
skogen. Rutan krossades
med en cementplatta.

Viltolyckor 
med rådjur
LEKSAND I fredags vid
12-tiden påkördes ett rå-
djur på riksväg 70 i trak-
ten av Sätra–Leksboda.
Föraren försvann från
olycksplatsen. Jägare
fick ta hand om rådjuret.

Den andra olyckan där
ett rådjur dog inträffade
på söndagskvällen
klockan 19.39 på riksväg
70 cirka 50 meter norr
om Statoil. Rådjuret
sprang in mellan bil och
släp. Jägare kallades till
platsen för att ta hand
om det döda djuret.

Fullsatt hos
PRO Åhl-Insjön
INSJÖN Återigen var det
fullt hus när PRO Åhl–
Insjön hade möte i Tun-
sta bystuga. Vägarna i
Insjön var ett ämne som
kommunens trafikingen-
jör Lars-Erik Nygårds
redogjorde för och för
underhållningen svarade
”Öcken som helst”, en
kvartett från Linghed.

Ordförande Maria
Lindqvist hälsade flera
nya medlemmar väl-
komna.

Anna-Lisa ord-
förande igen
LEKSAND Efter att Anita
Ohlsson hoppat av ord-
förandeposten i PRO Lek-
sand tar förre ordförande
Anna-Lisa Höglund åter
över rodret fram till årsmö-
tet i mars. Torsdagens extra
medlemsmöte i Sveasalen
var välbesökt. Budgeten
klubbades och det besluta-
des att medlemsavgiften
höjs från 190 kronor till 210.
Snabba beslut i jubileums-
tider. Klanglådans under-

hållning uppskattades. 50-
årsjubileet med 120 del-
tagare firades för övrigt
högtidligt i Moskogen på
fredagskvällen.

Anna-Lisa Höglund.
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Krokig
väg till
ansvars-
beslut
LAKNÄS

Efter 35 år i kommunal

regi vill kommunen

överlåta vägansvaret till

samfällighetsföreningar

som i sin tur får

kommunala bidrag. 

Den svenska modellen

ska gälla.

– Ett sätt att kunna

använda skattemedel

till mer lagstiftade

åtgärder, säger kom-

munens konsult Håkan

Danielsson.

Hur förbättras kvaliteten på
kommunens vägar? Det var
huvudfrågan för kvällen när
det inbjöds till möte i Laknäs

bystuga i ämnet framtida
väghållning i kommunen.

Som det är nu kostar kom-
munens utlägg på vägunder-
håll och drift av enskilda
vägar mer än det smakar.

Håkan Danielsson från
Sweco i Falun redogjorde för
huvudinnehållet i pågående
vägutredning. Laknäs bystu-
ga var fullsatt till sista plats.
Många var tveksamma till
kommunens tankar och fun-
deringar kring vägarnas
framtid.

Kommunens skötsel av
vägar sedan kommunsam-
manslagningen 1974 har fått
mycket kritik. Dessutom
kostar det stora pengar. Nu

vill kommunen lägga ut an-
svaret för drift och vägun-
derhåll ute i byarna och på
det viset skapa delaktighet
och engagemang. Som det är
i dag äger inte kommunen
vägarna och kommunen har
inte pengar så det räcker till
underhåll.

– Det här är inte ett kom-
munalt besparingsförslag,
upprepade kommunchef
Göran Wigert. Vi kommer
inte att dra ned på anslagen.

Många i publiken var
tveksamma. Hur ska det gå
till med den svenska model-
len? 

– Vem fastslår andelstalet?
undrade Klockar Per Sand-
berg som menade att det var

fel av kommunen att lämna
över problemen till byborna.

– Jag är tveksam till att
lägga ut väghållningen på
byarna, sade en i publiken.

En annan bland de försam-
lade, Bengt Liss, trodde att
byarna i framtiden även
skulle få betala vägbelys-
ning. Han befarade en
utarmning av byarna och
kanske skulle kommunen
frysa vägbidragen efter
hand. Han undrade också
var alla politiker fanns den-
na kväll.

– Nya kommunalrådet
borde ha varit här, sade Liss.

– Pengarna räcker inte.
Det är det som är knäckfrå-

gan, sade Hans Bergman,
Leksandsbostäder.

Klockar Per Sandberg an-
såg att folk i centralorten ska
betala precis som byborna.
En publikröst undrade vad
Swecos konsulting kommer
att kosta kommunen.

Kjell Sundkvist, Kullsbjörk-
en, efterlyste kostnadskalky-
ler innan, som han uttryckte
det, karusellen drar 
i gång.

– Vi är inte ute efter att
jävlas, fastslog Göran Wi-
gert. Det handlar om att höja
vägstandarden.

Christer Klockarås
0247-79 20 32

christer.klockaras@dt.se

Hett vägmöte i fullsatt bystuga Här en del av publiken i en knökfull Laknäs bystuga. FOTO: CHRISTER KLOCKARÅS


