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STANS GODASTE PIZZA

Faluvägen 4, Leksand vid OKQ8 
Vi har fullständiga rättigheter.

PIZZA • HUSMAN • SALLADSBAR 
VEGETARISKA RÄTTER

med 
1 burk läsk

med 
1 fatöl

Öppet alla dagar
kl. 11-21 • 0247-153 53

PIZZAPIZZA  
BUFFÉBUFFÉ

alla dagar kl. 11-14

9595KR

135135KR



Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Leksand/Rättvik
Torget 4 Leksand, Storgatan 9 Rättvik  

0247-25 44 00, 0248-103 05 | www.lansfast.se/leksand

DALAGÅRD I VÄSTBERG
Tidstypiskt dalagård med huvudbyggnad från sekelskiftet med 
generös takhöjd, två fungerande kakelugnar samt inglasad 
punchveranda. Gårdshus, gäststuga & härbre! 
Välkomna med er anmälan till visning!

ADRESS Västberg 50  PRIS 3 850 000 kr
BO/BIAREA 160+10 M², 5 ROK  TOMT  10 090 M²
VISAS Tis 23 Februari kl 16:00-16:30 anmälan krävs
MÄKLARE Johan Vikström 072-243 70 25

GÅRD I GRÄV
Här väntar en fastighet med genomgående välhållet skick på 
såväl boningshus som uthus, gäststuga, härbre samt garage.
Stor och lättskött tomt. Uppvärmning via jordvärme. 
Välkomna!

ADRESS Gräv 52  PRIS 2 795 000 kr
BO/BIAREA 148+14 M², 4 ROK  TOMT  4 575 M²
VISAS Enligt överenskommelse
MÄKLARE Johan Vikström 072-243 70 25

BR 3 ROK PLINTSBERG
3 rok i ett plan med egen entré i markplan. Fina och ljusa 
ytskikt med rymligt kök och renoverat badrum.
Härlig uteplats med trädäck och staket. Garageplats med 
eluttag och förvaringsmöjligheter.

ADRESS Ovabacksgattu 221 PRIS 895 000 kr
BOAREA 79,5 M², 3 ROK MÅNAVG: 4 564 kr/mån
VISAS Tors 25 Februari kl 15:00-16:00 anmälan krävs
MÄKLARE Lottie Mattsson 072-243 70 30

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Leksand
Torget 4, 793 31 Leksand | 0247-25 44 00

leksand@lansfast.se | www.lansfast.se/leksand

Smygstarta din försäljning

Med kostnadsfria tjänsten Försprång® 
ser din mäklare till att allt finns på plats 
när du är redo att sälja. 

Skaffa Försprång nu! 

Läs mer på: www.lansfast.se/forsprang

Nu är det hög efterfrågan på 
fastigheter och vi har köparna!

FIN LITEN GÅRD MED SJÖUTSIKT I STYRSJÖBO
I omtyckta byn Styrsjöbo ligger denna fina lilla gård. 
Boningshus med möjlighet att inreda vinden.
Tillhörande uthuslänga med b.la loge, portlider och 
garage. Inglasat uterum med infravärme. Vill du ta ett 
dopp i Styrsjön ligger den allmänna badplatsen precis 
nedanför gården. Välkomna!

ADRESS Styrsjöbovägen 83  PRIS 1 200 000 kr
BO/BIAREA ca 75+75 M², 4 ROK  TOMT  1 092 M²
VISAS Enligt överrenskommelse
MÄKLARE Lottie Mattsson 072-243 70 30

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Leksand/Rättvik
Torget 4 Leksand, Storgatan 9 Rättvik  

0247-25 44 00, 0248-103 05 | www.lansfast.se/leksand

DALAGÅRD I VÄSTBERG
Tidstypiskt dalagård med huvudbyggnad från sekelskiftet med 
generös takhöjd, två fungerande kakelugnar samt inglasad 
punchveranda. Gårdshus, gäststuga & härbre! 
Välkomna med er anmälan till visning!

ADRESS Västberg 50  PRIS 3 850 000 kr
BO/BIAREA 160+10 M², 5 ROK  TOMT  10 090 M²
VISAS Tis 23 Februari kl 16:00-16:30 anmälan krävs
MÄKLARE Johan Vikström 072-243 70 25

GÅRD I GRÄV
Här väntar en fastighet med genomgående välhållet skick på 
såväl boningshus som uthus, gäststuga, härbre samt garage.
Stor och lättskött tomt. Uppvärmning via jordvärme. 
Välkomna!

ADRESS Gräv 52  PRIS 2 795 000 kr
BO/BIAREA 148+14 M², 4 ROK  TOMT  4 575 M²
VISAS Enligt överenskommelse
MÄKLARE Johan Vikström 072-243 70 25

BR 3 ROK PLINTSBERG
3 rok i ett plan med egen entré i markplan. Fina och ljusa 
ytskikt med rymligt kök och renoverat badrum.
Härlig uteplats med trädäck och staket. Garageplats med 
eluttag och förvaringsmöjligheter.

ADRESS Ovabacksgattu 221 PRIS 895 000 kr
BOAREA 79,5 M², 3 ROK MÅNAVG: 4 564 kr/mån
VISAS Tors 25 Februari kl 15:00-16:00 anmälan krävs
MÄKLARE Lottie Mattsson 072-243 70 30

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Leksand
Torget 4, 793 31 Leksand | 0247-25 44 00

leksand@lansfast.se | www.lansfast.se/leksand

Smygstarta din försäljning

Med kostnadsfria tjänsten Försprång® 
ser din mäklare till att allt finns på plats 
när du är redo att sälja. 

Skaffa Försprång nu! 

Läs mer på: www.lansfast.se/forsprang

Nu är det hög efterfrågan på 
fastigheter och vi har köparna!

MYSIG VILLA I HJORTNÄS
Vi har nu äran att förmedla denna mysiga dalaidyll. 
Från den inbjudande altanen på baksidan kan du 
sitta i solnedgången samtidigt som du skådar Siljans 
gnistrande vatten. Kanske kan du även höra en skymt 
av dansen från Hjortnäs brygga som ligger ett stenkast 
från fastigheten. Mer smak av Dalarna kan man inte få! 
Välkomna!

ADRESS Hjortnäs Siljansvägen 281  PRIS 3 950 000 kr
BO/BIAREA 180 M², 6 ROK TOMT  1 663 M²
VISAS 24 Juni Kl 16:00-17:00 anmälan krävs
MÄKLARE Johan Vikström 072- 243 70 25
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Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Leksand/Rättvik
Torget 4, 793 31 Leksand, Storgatan 9 Rättvik | 
0247-25 44 00, 0248-103 05 | www.lansfast.se/leksand

Vi hälsar Johanna Olander 
välkommen till oss! 

Vi önskar er alla en trevlig midsommar 
& en fortsatt skön sommar! 

Hälsningar Johan, Lottie, Michaela 
& Johanna

ÖPPET 11-21 • Bygatan 16, Leksand

SOMMARERBJUDANDE 

80:-LUNCH 11-14 

Beställ online på onlinepizza!

Lövbit, schnitzel, falukorv, rödspätta, fläskfilé, 
fish & chips, valfri kebabmeny, valfri sallads-
meny, pizzor grupp 1 & grupp 2.
Ingår i dagens: Dricka, sallad, kaffe & kakor.

/st

1 kula  19:-
2 kulor 24:-
3 kulor 29:-

Leksands billigaste glass
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Gärde Stationsvägen 11 • 0247 – 448 20 • leksands.se

Bageributiken

Mån - Fre 09.30-18.00, Lör 10.00-15.00, Sön 11.00-15.00

Här i Leksand har vi bakat knäckebröd sedan 1800-talet. Vid vårt bageri söder 
om Leksand hittar du vår fina bageributik. Här kan du köpa gott knäckebröd, 

knäckebrödsburkar, lokal mat, souvenirer och heminredning från bygden. 

Erbjudandena gäller 23/6-30/6. Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Fantastisk sill! 
Fantastiskt goda sillar 

från Klädesholmen.

DUKA UPP TILL MIDSOMMAR!

Läsk från Mora
Goda bubblor från
andra sidan Siljan.

Grådö Bré!
Från Hedemora.

Med smör och raps. 

Vårt lokala mejeri!
Mejeriprodukter från

Grådö, Hedemora.

ÖPPETIDER 
MIDSOMMAR

Midsommarafton
25/6: 1000-1500

Midsommardagen
26/6: 1100-1500

Annandag midsommar 

27/6: 1100-1500

2 för
25 kr

Ord. 16 kr/st
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Midsommarcafe i Ljusbodarnas Fäbod
 Midsommardagen, caféet öppet kl 11-15

Guidad tur i fäboden kl 10:00 (Kostnad 100:- inkl fika)
Välkomna! Ljusbodarnas Fäbodlag

onsdagen den 30/6 kl. 16.00 
vid Gammelgårdarna, Kyrkuddarna.
Liten tipspromenad. Ta med eget fika och 
något att sitta på. Inställt vid åska och regn
076-76 00 110

SOMMARTRÄFF

Reumatikerföreningen 
Leksand bjuder in till

 

 

Spela tennis i Leksand i sommar! 
 

Kom och spela på våra fina grusbanor, i norra änden av idrottsfältet, 
eller inomhus i tennishallen, mittemot Hildasholm, bredvid Tegera Arena. 

Besök www.bokatennis.nu/leksandstk för info och bokning av tider. 
Önskar du ytterligare info, kontakta ordf. Anders Olson: 0707-96 95 30 

    

   

 ABF Leksand 
önskar trevlig 
sommar 
Efter denna långa konstiga 
tid längtar vi nu efter att 
kunna börja mötas och 
träffas över intressanta 
ämnen och i olika 
konstellationer. 

Vi satsar på att hösten ska 
kunna sparka igång oss, 
föreningslivet och samhället 
igen. 

Har Du tankar/idéer kring 
verksamhet vi skulle kunna 
göra, hör av dig. 
Njut av sommaren! 
SEMESTERSTÄNGT  
V 27-31 
Vid vackert väder: Loppis 
utanför ABF fredag och 
lördagar. 
Vi ses till hösten! 

Magasin 
Leksand 
önskar er 
alla en trevlig 
Midsommar

-
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Ordinarie öppettider 
Mån–fre 10–19

Lör 10–16 • Sön 11–16

MIDSOMMAR- 
AFTON 

10–14

10–16
MIDSOMMAR- 

DAGEN

Hemköp vecka 25
Mån 8–22 • Tis 7–22
Ons 7–22 • Tor 7–22

Midsommarafton 7–19
Midsommardagen 8–22 

Ordinarie öppettider 
Alla dagar 8–22

 

 

 



6



6 7

 

 

 



8

Dela din midsommar! 

En midsommarhälsning från Leksand. Dela dina förberedelser 
och ditt firande med nära och kära. Tillsammans fyller vi sociala 
medier med midsommarhälsningar till vår omvärld. 
#minmidsommar #midsommarileksand

SOMMARPRISER
FASADFÄRG
Gäller 1/5 - 31/8

MEDLEMSERBJUDANDE

20%
FASADFÄRG* 10 L
*Gäller Alcro Briljant, Alcro Arkitekt,  Demidekk 
Ultimate, Ultimate Helmatt och Jotun Infinity

MIDSOMMAR
Öppettider
Mån - tors
10 - 18

Midsommarafton
Stängt

Midsommardagen
Stängt 

Söndag
Stängt
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LANTCAFÉ 
  SJUGARE B&B 

          

Kalla och varma rätter  
Sallader, smörgåsar 
Fika, glass

24 JUNI - 14 AUGUSTI 
öppet dagligen 12-16  

SJU
GARE BERGSÄNGS BACKAR 30
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Boka ett kostnadsfritt hembesök
mockfjards.se  /  020-43 00 00

* Läs fullständiga kampanjvillkor på mockfjards.se

Just nu ett extra  
utrustat fönsterbyte 
 Mockfjärds är Sveriges ledande fönsterbytare.  
Vi byter fönster enkelt, tryggt och snyggt.

Just nu får du vårt integrerade väderskydd i  
aluminium helt utan extra kostnad. Det ger dig  
ett vackert premiumfönster i trä med en förstärkt  
utsida som har extra lång livslängd.

Läs mer på mockfjards.se 
Kampanjen gäller t.o.m. 11 juli.

Väderskydd  
i aluminium 

utan extra 
kostnad!*

dalavattenavfall.se/självservice

En bättre miljö idag 
och för kommande generationer. 

Sommarens öppettider
Vår kundservice har följande telefontider  
under perioden 28 juni - 13 augusti:

• Måndag, tisdag, torsdag och fredag:  
08.00-12.00 samt 13.00-15.00 
(Lunchstängt kl. 12.00-13.00) 

• Onsdag: 08.00-12.00
 
Vår webbplats är alltid öppen - gör dina ärenden 
på dalavattenavfall.se/självservice
 
För att minimera de fysiska kontaktytorna för våra medarbetare håller vi 
stängt för alla kundbesök. Tack för visad omtanke och att ni samarbetar 
och försöker minska smittspridningen!

Självservice 

dygnet runt
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info@dalaservice.se • 0247-643 30 • www.dalaservice.se
 

Vi söker 
Sommarpersonal
till uppdrag hos kund i Leksand och 
Insjön.Vardagar och helger, dagtid 
och kvällstid.
Krav att kunna läsa och förstå svenska. 
Ha arbetstillstånd.
Körkort ej krav men du ska kunna ta 
dig till din arbetsplats själv.

Ansökan mailas till 
tove@dala-service.se
Märk din ansökan med 
Arbetssökande

Tove Grip, Driftledare
0247 - 64337
tove@dala-service.se
 
 

 

 

 

elisabeth moritz Edith - ett liv
Leksands Kyrka  

24 juni 19.00

”Varje människa bär som gammal, en skatt av 
erfarenhet och kunskap. Det fick jag erfara 
genom min mormor Edith. För varje människa 
som dog av Covid 19 på ålderdomshemmen, 
dog min mormor för mig på nytt.” 

–Elisabeth Moritz  

Vernissage  
& Samtal 

Samtal med konstnären. Moderator, John Sund
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Tel. 076-212 15 88 • Välkommen till vår butik på Sollerön Sundsvägen 22 • www.sollerojordgubbar.se

Jordgubbar säljes  Jordgubbar säljes  
först till kvarn!först till kvarn!

SILJANSNÄS, Fornbybanken
Vecka 26: Tisdag 29/6 kl. 18.30-19.30

LEKSAND, Parkeringen Circle K
Onsd 23/6 - Tors 24/6 kl. 10-18
Midsommarafton 25/6 kl. 10-14
Vecka 26: Tisdag 29/6 kl. 16.30-17.30 Med reservation för slutförsäljning!

Var rädd om 
varandra. 
Tänk på 

avståndet.



KICKS

SALE! 
Upp till 70% rabatt 
på härliga dofter, 

makeup och cremer 
 samt 20% rabatt 

på all hårvård SCORETT OUTLET

3 FÖR 2 
på alla skor 

Gäller på outletpriset t.o.m. 27/6 

MARIABODEN

15% RABATT 
på klänningar 

Gäller t.o.m. 27/6 

LLOYDS APOTEK
Utvalt solskydd 
25% RABATT

vid köp av två
Gäller t.o.m. 30/6

LUNDHAGS
30–50% RABATT 

på Lundhagskjolar 
och shorts

Gäller vecka 25 på utvalda 
produkter på outleten. 

IITTALA OUTLET

SALE 
Upp till 50% rabatt 

på utvalda varor
Pågår t.o.m. 1/8 2021. Går ej 

att kombinera med andra 
kampanjer eller erbjudanden.

ANDERSSONS OPTIK
Designa dina egna 
solglasögon från 

Oakley eller Rayban! 
Vi är en av 18 utvalda butiker 

i Sverige och den enda butiken i 
Dalarna som ger dig möjligheten. 

Kom in så berättar vi mer.

SPORTRINGEN-
MODEHUSET

40% RABATT 
på alla kläder och 

skor från Puma
Gäller 22–27/6. Rabatten dras från 
ord. pris. Ej strumpor/underkläder.

Ord. öppettider Mån–fre 10–19 • Lör 10–16 • Sön 11–16

Hemköp vecka 25 Mån 8–22  
Tis 7–22 • Ons 7–22 • Tor 7–22
Midsommarafton 7–19 
Midsommardagen 8–22 
Ord. öppettider Alla dagar 8–22

MIDSOMMARAFTON 10–14 • MIDSOMMARDAGEN 10–16

13
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Midsommar
MIDSOMMARKASSEN 25 JUNI

Kallrökt lax med knäckesticks, 
picklad gurka med fänkål och dill samt romsås

Fläskkarré ”Magic Dust”-rub, rostad färskpotatis  
med örter och Västerbottensost samt bearnaisesås

Jordgubbar med lemoncurd och krossade maränger

295 kr pp 

Begränsat antal, beställ redan idag!
Vi har även en vegetarisk kasse

Glad midsommar!

www.siljanskonditori.se

Midsommartårta
Beställ din favorittårta  
på siljanskonditori.se

Telefonsluss
0250 – 10 000

Växel
0250 – 10 500

Annons avd.
0250 – 10 505

Radio Siljan med musiken från Här, Då och Nu.

94,1&89,1MHz

VVäällkkoommmmeenn  ttiillll  eenn  bbäättttrree  
ssoommmmaarr!!!!!!
Boka otroligt förmånliga sommarpaket i RRaaddiioo  SSiilljjaann  
2 månader, från midsommar till skolstarten, 
2233//66--2222//88  22002200.

SSoommmmaarrppaakkeett  11
20 sekunders budskap, 
8 ggr/dag – 4950 kr/mån, 

SSoommmmaarrppaakkeett  22
Sommarhälsning
10 sekunders budskap, 
5 ggr/dag – 2950 kr/mån

OOBBSS  ii  pprriisseerrnnaa  iinnggåårr  ffuullll  pprroodduukkttiioonn!!

50 min massage 500 kr
30 min massage 350 kr

Filippa Lindman
070-37 11 997•  filippaalindman@gmail.com  

STUDIO MEJERIET - MASSAGE
Norsgatan 13, 793 30 Leksand

SOMMARERBJUDANDE!

Tidsbokning på hemsidan
https://boka.hitta.se/salong/studiomejeriet/1510
Du kan även ringa eller maila mig för att boka tid

MAGASIN

Vid annonsering! 
Skicka in din annons till
annons@magasinleksand.se 

Manusstopp!
Tisdagar kl. 14.00

för införande tisdagen veckan därpå.

0247-132 01 Norsgatan 24, 793 30  Leksand
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Säsongspremiär  
lördag 26 juni!

BOKA DITT
BESÖK PÅ

leksandresort.se/sommarlandEndast  

förköpta  

biljetter 
gäller!

Upplev äventyret Sommarland med karuseller, 
vattenland, och roliga aktiviteter. 

1 dag 

fr. 345 kr
ÖPPET 10:00 - 17:00
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Stress gör oss sjuka, om vi inte Stress gör oss sjuka, om vi inte 
stannar upp och reflekterarstannar upp och reflekterar

Vart är jag - Vart är jag på väg?
Aldrig har så många varit sjukskrivna för 
stress som nu. Vi är alla lite stressade av och 
till. Men vissa av oss kan inte koppla av från 
stressen. Och extra tufft blir det när påfrest-
ningar och/eller trevliga händelser läggs på 
varandra och utrymmet för vila och åter-
hämtning uteblir.

Vad är stress egentligen?
I grunden är stress en naturlig reaktion, förr 
var det vilddjuren som stressade oss. Idag, 
är det deadlines, alltid vara uppkopplad med 
mobil, datorer, etc som ligger över oss. De 
s.k.  tre tigrarna:
Första tigern: jobb, chef, pengar. Andra 
tigern: våra känslor. Tredje tigern: vår inte 
fysiologiska miljö såsom infektioner, inflam-
mationer, svamp, virus, parasiter, bakterier 
etc.  
 Jagar alla tigrar oss samtidigt, eller har vi 
balans och kontroll över dom?

I dagligt tal tänker vi stress som att vi har 
för mycket att göra, vi är uppe i varv fysiskt 
och mentalt men även understimulering kan 
vara stressande, som långvarig arbetslöshet 
eller liknade. Människan behöver en lagom 
mängd meningsfulla aktiviteter och utma-
ningar för att må bra.

Dom akuta stressreaktionerna kan ge en 
känsla av tomhet, total energilöshet och apa-
ti. Men de tillfälliga reaktionerna kan övergå 

till mer utmattningssyndrom och bli långva-
riga, som kan ta tid att komma tillbaka ifrån. 
Symtomen vid stress handlar inte bara om en 
upplevelse, en känsla, utan ger även mätbara 
förändringar tex i hjärnan.

Andra fysiska symtom är:
Hjärtat slår snabbare, blodtrycket och blod-
fetter ökar, och på sikt ökar risken för hjärt 
och kärl besvär.

Diabetes: När vi stressar blir vi mindre 
känsliga för hormonet insulin, som gör att 
blodsockret kan tas upp av kroppens celler. 
Följden blir förhöjt blodsocker.

Smärta: Långvarig stress kan ge spända 
muskler ömmande muskler. Och ge följder 
som huvudvärk, magont eller förstoppning.

Infektioner: Immunförsvaret försämras vid 
långvarig stress, och vi blir mer benägna för 
återkommande infektioner, förkylning eller 
influensa.

Vi pratar om den ”kroppsliga utmattningen”, 
den märker vi av på ett eller annat sätt. men 
vi möter lika ofta den ”själsliga utmattning-
en”, tillståndet när vi känner oss tomma 
inombords, tappat meningen, känner oss 
vilsna i livet, tappat oss själva på vägen. Det 
gäller att se människan som en helhet för att 
få resultat.
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muskler ömmande muskler. Och ge följder 
som huvudvärk, magont eller förstoppning.

Infektioner: Immunförsvaret försämras vid 
långvarig stress, och vi blir mer benägna för 
återkommande infektioner, förkylning eller 
influensa.

Vi pratar om den ”kroppsliga utmattningen”, 
den märker vi av på ett eller annat sätt. men 
vi möter lika ofta den ”själsliga utmattning-
en”, tillståndet när vi känner oss tomma 
inombords, tappat meningen, känner oss 
vilsna i livet, tappat oss själva på vägen. Det 
gäller att se människan som en helhet för att 
få resultat.

Fakta är att kroppen tål en del stress, men det 
finns faktorer som är avgörande hur vi hanterar 
vardagens stressfaktorer.

Reflektera över frågorna:
Återhämtning:  När tar Du dig tid att åter-
hämta dig, stänger av och” laddar batterier-
na”? Hur ofta gör Du det? I vilken form; 
motion, sömn, kosten, hobby, sitta på en 
fjälltopp, meditation, umgås med goda vänner 
och familj, naturen. Stillhet i någon form. Det 
finns många former av återhämtning. Det 
viktiga är att den finns med som en naturlig 
del i vardagen.
Krav och förmåga:  Vems är kraven? Är det 
dina egna eller någon annans? Kan Du leva 
upp till dom eller kan Du sänka kraven? Vilka 
eventuella resurser behöver du, om du väljer 
att leva upp till dom? Ber Du om hjälp och 
stöd?
 Sätta gränser och säga Nej: Är du personen 
som säger Ja, fast kroppen säger Nej-orkar 
inte! Och vad skulle hända om du säger Nej 
ibland, därför det är just vad du skulle vilja 
säga?
 
Hur ser varningssignalerna ut?
Sömnsvårigheter, koncentrationsbesvär, 
oro, minnet, panikattacker, ont i mage eller 
huvudet, viktuppgång, humörsvängningar, 
ökad irritation, rastlöshet eller nedstämdhet, 
trötthet trots sömn en trötthet som inte går 
att vila bort.

ÖVNING: Prova att göra ”Ingenting” i 5 min. 
Känns det jobbigt, är det dags att se över din 
livssituation. 

8 Verktyg för att hantera vardagen bättre:

Motion: många prioriterar bort motionen, 
för tid och ork finns inte. Men, vi behöver 
det mer är någonsingi denna stund! 
Vi pratar inte om Vasaloppet eller Marathon 
utan ” gå runt kvarteret ” 30 min, men gör 
det varje dag!
Muskulär avslappning:  Ta hjälp av ex 
Lars-Eric Uneståhl 15 min muskulär av-
slappning, finns att ladda ner.  Varje dag! 
eller lyssna till lugn musik.
Naturen: Ta hjälp av naturens läkande 
krafter. Spendera tid i naturen, om det så 
är en kvart. Få in det till en medvetet val i 
vardagen.
Ta små pauser:  Ta bort händerna från tang-
entbordet en stund och känn dig nöjd med 
vad du har gjort! 
Vännerna: Ofta prioriterar vi bort socoialt 
umgänge när vi är stressad. ”Man orkar inte 
med att träffa folk”. Men, hitta en form att 
hålla kontakt. att känna stöd och samhörig-
het med andra betyder mycket!
Kosten: Se till att du äter regelbundet och får 
i dig näringsrik mat. Det ger bränsle till våra 
celler och organ såsom hjärna och binjurar.   
Slarva inte med maten och hoppa inte över 
måltider!
Andningen: Ett naturligt verktyg som vi 
medvetet kan använda oss av för att sänka 
grundspänningen i kroppen.  Ta tre djupa 
andetag, när det går för fort i vardagen!
Lev i nuet: Våra tankar kan skapa en stress-
reaktion. Försök att leva i nuet och ha tillit 
till framtiden!

// Ulrika Wahlstedt

Ulrika Wahlstedt är utbildad Homeopat, Näringsterapeut, 
Naturmedicinare (medlem i svenska naturläkarförbundet, 
SNLF) stressmanager och Hudterapeut med 25 års erfaren-
het inom naturmedicin och hälsofrågor. Håller regelbundet 
föreläsningar och kurser runt om i landet. 
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har utgivning tisdag har utgivning tisdag 

varje veckavarje vecka

ANNONSSTOPP: 

Tisdagar kl. 14.00 för införande veckan därpå

Välkommen in med er annons!

ÖPPETTIDER! 
Under rådande omständigheter så är kontoret bemannat

Naturligtvis kan ni  alltid nå oss via telefon 
Kristina 070-746 56 93, 0248-136 00 

Måndag 8-12 •  Tisdag 8-16 (Lunchstängt 12-13)• Onsdag 8-12

Torsdag Stängt •  Fredag Stängt
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Mora: 0250 156 85 
Falun: 023 283 41
melmek.com

Dags för ny värmepump?

Boka gratis hembesök  
och offert. 

dalavattenavfall.se/sommartips

Så slipper du f luglarver i sopkärlet!

• Håll matavfallet och påsen torra - låt blött  
matavfall rinna av i diskhon och varva matavfallet med 
använt hushållpapper.

• Rulla ihop påsen noga - en ordentligt stängd påse 
hindrar flugorna från att ta sig in och lägga ägg bland 
matresterna.

• Tvätta kärlen - gärna efter varje tömning, en blandning  
av vatten och ättika fungerar bra.

• Placera kärlen i skugga - flugorna trivs bäst i värme.

En bättre miljö idag 
och för kommande generationer. 

Sommartid lägger flugor gärna sina ägg i fuktigt matavfall. 
Är det varmt ute, dröjer det inte länge innan äggen blir till 
krälande larver. Larverna är helt ofarliga, men upplevs av 
många som mycket otrevliga. Som fastighetsägare ansvarar 
du själv för skötseln av dina avfallskärl och det finns en hel 
del du kan göra för att slippa få larver i dem. 

Sommar-

tips!

Yttermo Häradsvägen 154, Leksand  

TTeellee::  00770055--7700  7733  1122  
””EEnn  rriikkttiigg,,  bbeehhaannddllaannddee  mmaassssaaggee””  

VVäärrkk  ii  rryygggg  oocchh  aaxxllaarr??  SStteell  nnaacckkee??  

BBeehhöövveerr  DDuu  eenn  hhjjäällppaannddee  hhaanndd??  

KKoonnttaakkttaa  ddåå::

www.thunlund.se 

ML SERVICEML SERVICE
WWW.MLSERVICE.INFO

070-261 10 50

STUBBFRÄSNING 
& VASSKLIPPNING
STUBBFRÄSNING 

& VASSKLIPPNING

GÅRDSRÖJNING
Trädfällning och ansning av 

buskar till fast pris. 40 års vana. 
Kapar din stubbe under gräsmattenivå. 
Tjänsterna omfattas av RUT-avdrag.

Innehar F-skattsedel och 
ansvarsförsäkring.

070-268 55 58, Per-Erik



Hannas GofikaHannas Gofika

Du behöver:
100g rumsvarmt 
smör
0,5dl strösocker
0,5dl farinsocker
1 ägg
2,5dl mjöl
0,5tsk bikarbonat
1tsk vaniljsocker
1tsk maizena
1 lime
100g grovt hackad 
vit choklad
1 påse pistagenötter 
(100g)
15tsk jordgubbssylt

Gör så här:
1. Klicka ut 15st teskedsstora klickar jordgubbssylt på ett bak-
plåtspapper och lägg in i frysen i minst 2h.
2. Sätt ugnen på 175 grader
3. Vispa ihop smör, socker och farinsocker till en fluffig smet.
4. Tillsätt ägget och vispa lite till.
5. Ha i mjöl, bikarbonat, vaniljsocker och maizena och vänd i 
det med en slickepott så allt blandas.
6. Hacka chokladen, pistagenötterna och riv i skalet av en lime 
och blanda i det i smeten.
7. Ta fram sylten från frysen, ta en bit deg, platta till den i han-
den, lägg i en syltklick och rulla in den, placera dom sedan på 
ett bakplåtspapper på en plåt.
8. Grädda kakorna mitt i ugnen i ca 10-12 minuter, ta ut dom 
och låt svalna.

Se fler recept och bilder på bloggen
hannasgofika.blogg.se och på instagramkontot Hannasgofika.

Kakor med smak av SommarKakor med smak av Sommar
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NÄSBYGGEBYN 126:2 1 rok 25 kvm
PRIS 795 000 KR TOMT 2 328 KVM BYGGÅR 1968
VISAS SÖN 27/6 KL. 15.00-16.00 ADRESS
NÄSBYGGEBYN 126:2 TELEFON 070-883 44 57
MÄKLARE ÅSA DANIELSSON

FRITIDSHUS

Lundbjörken Bygattu 59 1 rok 30 kvm
PRIS 595 000 KR TOMT 2 035 KVM
VISAS SÖN 27/6 KL. 11.00-12.00 ADRESS
LUNDBJÖRKEN BYGATTU 59 TELEFON 070-883 44 57
MÄKLARE ÅSA DANIELSSON

FRITIDSHUS

LEKSAND | NORSGATAN 23 E | TEL 0247-155 00 | WWW.SVENSKFAST.SE/LEKSAND
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  Magasin Leksand • Norsgatan 24 • LEKSAND 
annons@magasinleksand.se • 0247-132 01 • www.magasinleksand.se

KONTORET STÄNGT  
På grund av rådande omständigheter och semestrar 

kommer kontoret i Leksand att hållas stängt 
under vecka 27 - 34.

Under denna period kommer vi att ha begränsat med  
personal och vore därför tacksam om inlämning av  

annonser sker så tidigt som möjligt.  

Tidningen kommer fortfarande produceras ifrån 
vårt kontor Bokstaven i Rättvik 

tel 0248-136 00 
 

ANNONSSTOPP: 
Tisdagar kl.14.00 för införande veckan därpå 

 

annons@magasinleksand.se 

22



MAGASIN

MAGASIN

MAGASIN

Magnus Åker
Säljare

MAGASIN

MAGASIN

MAGASIN

Magnus Åker
Säljare

  Magasin Leksand • Norsgatan 24 • LEKSAND 
annons@magasinleksand.se • 0247-132 01 • www.magasinleksand.se

KONTORET STÄNGT  
På grund av rådande omständigheter och semestrar 

kommer kontoret i Leksand att hållas stängt 
under vecka 27 - 34.

Under denna period kommer vi att ha begränsat med  
personal och vore därför tacksam om inlämning av  

annonser sker så tidigt som möjligt.  

Tidningen kommer fortfarande produceras ifrån 
vårt kontor Bokstaven i Rättvik 

tel 0248-136 00 
 

ANNONSSTOPP: 
Tisdagar kl.14.00 för införande veckan därpå 

 

annons@magasinleksand.se 
LÄS MER OCH 

BOKA PÅ
leksandsommarland.se/lif-dagen

Upplev äventyret Sommarland med karuseller,  
vattenland och roliga aktiviteter. Semesterkul  
för hela familjen!

Leksands IF presenterar stolt

LIF-DAGEN 2021
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Vi önskar glad 
midsommar!

Vi har fyllt på lagret med vår egna ugnsmarinerade lax  
med smak av dill, ädelost, chili eller naturell samt varmrökt lax.  
Som alltid, det vi tar fram idag har garanterad hållbarhet till juli månads slut.  
Vi har även lagret fullt med god kallrökt och nygravad lax. Varmt välkomna!

Murboannas läckra ostar.

Kabyssen full av Himmelstund.

Välj Koppslahyttans Underbara, en mild och 
krämig vitmögelost och Baggbo Blå, en mild 
och lite krämig blåmögelost eller Grillost, en 
gnisslig ost som även finns med chilikryddning.

För den som vill hiva ut en boj och bara vara loj till midsommar 
har vi himmelskt god premium alkoholfri cider gjord på Stenkulla 
källvatten. Finns i smakerna hallon, fläder och äpple.

För midsommarfirare som gillar att grilla.
Vi har Robetssons goda, mättande och smakrika korvar. Välj Prinskorv eller 
deras tjocka grillbara Ölkorvar samt Grillkorvarna med smak av Ramslök och 
Chili. Nytt för i år är Robertssons Ost och Bacon korv, perfekt på nya grillen!

Ett skepp kommer lastat med sill.
Med över 15 olika sillsorter vågar vi skryta om att vi nog har ett av Dalarnas största utbud av 
sill. Välj Prinsens Kräftmarinerad sill, Branteviks, Senaps, Enbärs, Matjes eller Klädesholmens 
O.P. Anderson-kryddad löksill, Senapssill med Maltwhisky, Svartvinbärssill eller PK:s Fransk 
löksill eller vanliga Inlagd sill. Och många fler! Alla sillsorter finns på vår hemsida.

Välkommen in till oss!

ÖPPETTIDER 21 JUNI - 14 AUG
måndag–fredag: kl. 08.00–18.00
lördag: kl. 10.00–14.00
Midsommarafton: kl. 10.00–13.00
Midsommardagen: Stängt

LAX  SKALDJUR  DELIKATESSER  DESSERTER

Övermovägen 11 • 0247-343 35 • sales@siljanslax.se • siljanslax.se   siljanslax

LAX  SKALDJUR  DELIKATESSER  DESSERTER

Recept och annat trevlig hittar du på vår hemsida siljanslax.se

Ostbricka à la Siljanslax
Vår egen exklusiva ostbricka med en Murboannas 
Koppslahyttans Underbara och en Baggbo Blå samt en 
Muddus hjortronmarmelad på en fin handgjord bricka 
av oljad ek. Passande present till midsommarbjudningen.

349kr
         st

Ostbricka

Klart skepp, nu har  
vi en större butik! 
Renoveringen är färdig och i hamn men vi vill 
fortfarande att alla ska handla tryggt i vår butik. 
Under midsommarveckan inför vi kösystem där 
ni kan vänta utanför på er tur. För att sedan gå 
in och midsommarhandla i lugn och ro.

Godsaker efter landstigning.

Vi gjuter olja på vågorna.

Vi har ett stort sortiment av frysta portionsdesserter och små dekorativa 
bakverk från Bindi. Utmärkt som trevlig avslutning på middagskvällen.

Nyhet! Tre sorters prisbelönt ekologisk extra jungfruolja i 
världsklass importerad från Italien av Nolo Deli i Rättvik. 

Sommarsåsig röra på 
middagsbordet.
Såskungarnas goda såser och skagenröra är  
givet på bordet. Välj Hovmästarsås, Remouladsås, 
Limeaioli, Bearnaise, Romsås eller Såskungarnas 
klassiska Skagenröra med hela räkor, citron och 
dill. Fler såser finns listat på hemsidan.

Handla ugnsmarinerat, rökt, 
nygravat och mycket annat hos oss.
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Testa en sommarpeppsaktivitet,  
lägg upp på sociala medier, tagga  

@leksandssparbank och #sommarpepp. 

leksandssparbank.se/sommarpepp 

Tävla och vinn

📞📞📞 0243-31 52 00 | veteranpoolen.se

Vi fixar – du njuter
✅ Bygga nytt altandäck 
✅ Beskära träd
✅ Klippa gräs & rensa ogräs
✅ Städa & putsa fönster
✅ El- & vvs-installationer

När ska vi
komma hem 

till dig?

 
För mer info besök vår            
Facebooksida eller hemsida 
www.leksand.se/kultur 

Leksands Kulturhus 
Timmerhuskulturen i Övre Dalarna 

En utställning om husen 
som besjälar landskapet 

Visas 16 juni - 1 oktober 
Fri entré 

Ändrade öppettider 
Fredag 25 juni - Midsommarafton 

Kulturhuset stängt. 

Andra chansen 
En utställning som uppmärksammar hur 
man kan ta tillvara på olika material som 
vanligtvis slängs.  
Visas i biblioteket tom 9 juli. 
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Vitvaror • Hem-el • Belysning • Installation
www.elon.se • leksand@elon.se

Butik: Leksand Norsgatan 27 • 0247-151 55
Installation: Siljansnäs Företagshuset • 0247-220 38

Gasolspisar Gasolkylskåp Solventilator

Gasolgrillar Fotogen- & Gasolkaminer Kaminfläktar

Solpanelspaket för stugor utan el
Förhöj komforten i stugan! Med våra kompletta 
solpanelspaket kan du titta på TV, ladda datorn 
och telefoner samt installera belysning och 
vattenpumpar. 
Om du väljer ett lite större paket kan du dess-
utom använda de flesta 230V-utrustningar med 
hjälp av våra omformare. Dieselkaminer

Förbränningstoaletten 
El-dorado

Sommarvärmen är på väg,
förbered dig hos oss!

Vi har laddat upp med AC & fläktar.
Vi är även återförsäljare av Sunwind.

ELTJÄNST

Öppet: Midsommarafton 10-13, 
Midsommardagen stängt.  
Vi önskar alla en glad midsommar

DEL AV

EL - TV - DATA - INSTALLATIONER 
LUFTVÄRMEPUMP - VITVAROR
BELYSNING - LJUSSÄTTNING

ELTJÄNST

LEKSAND butik 0247-151 55
SILJANSNÄS installation 0247-220 38
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Ingredienser
(ca 3 liter koncentrerad saft):
3 citroner, 
2 liter vatten, 
2 kg strösocker, 
2 krm natriumbensoat,
50 gr citronsyra, 
35 fl derblomsklasar, 
1 vaniljstång.

Gör så här:
Lägg blomklasarna i en stor bunke. Tvätta och skiva 
citronerna och l gg dem i bunken. Koka upp vatten 
och socker tillsammans med vaniljstången som du 
delar och skrapar ur fröna. Rör ur citronsyra och 
natriumbensoat i lite av sockerlagen. Häll den heta 
lagen över blommorna, låt även vaniljstången vara 
kvar i lagen bland blommorna och citronerna. Låt stå 
i 3 dygn på sval plats, rör om då och då. Sila saften 
genom silduk eller ren kökshandduk med hjälp av 
ett durkslag. Häll upp på rena flaskor och sätt på en 
kork. Förvara svalt. Vill du inte tillsätta citronsyra 
och natriumbensoat kan du frysa saften i små 
förpackningar och ta upp eftersom.

      
     

Recept av Eva-Lott LångbergRecept av Eva-Lott Långberg

Flädersaft Flädersaft 
med vaniljstångmed vaniljstång

” En smak av sommar! Ut och titta vad grannen
eller vännerna har blommande i trädgården om du inte har fläder själv ”
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Funderar Ni
på att sälja!

Villan - Fritidshuset -
Gården - Lägenheten -

Lantbruksenheten - eller 
enbart göra en värdering?

Vi är som alltid redo för nya  uppdrag! 
Så välkomna till Valins -

Dalarnas äldsta fastighetsförmedling
med över 75 år i branschen.

Slå en signal, eller maila oss, för en
första, och kostnadsfri, konsultation!

Och har Du hittat köparen själv,
så hjälper Vi Dig givetvis med all

pappersexercis och lotsar Dig
genom hela affären!

Kunskap, erfarenhet och omtanke =
Valins Fastighetsbyrå! 

Välkomna!

Följ fastighetsmarknaden
via  hemsidan

www.valinsfast.se

Bergakungen 1, 2 tr, 793 32 Leksand
Tel. 070-207 60 56

Internettadress: www.valinsfast.se
E-post: valins@valinsfast.se

LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET
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Överraskningarnas hus och trädgårdar i Leksand

HILDASHOLM
Munthes

Museum • Trädgårdskafé • Butik
Klockaregatan 5, strax norr om Leksands kyrka
12/6–15/8 öppet dagligen 10.30–17.00

Skulpturutställning i parken

0247-100 62   •   www.hildasholm.org

torsdag 1 juli kl 19

Kaja 

I samarbete med             och med stöd av
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation

Kammarfolk i världsklass
Utomhuskonsert med anvisade sittplatser 
enligt gällande restriktioner. Biljettbokning 
via länk på vår hemsida, telefon eller mejl: 
munthes@hildasholm.org. Biljetter 180 kr.

Annika MasOlle  •  Fredrik Zachrisson

Bli chef i 
din skog!
I Stora Ensos skogsskola kan du som 
skogsägare bygga på din  skogs  kunskap, 
 oavsett bakgrund eller kunskaps nivå. 

Du hittar skolan via storaensoskog.se eller 
genom att scanna koden.

Skogsskolan genomförs 
i samarbete med 
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AKTUELLA
ERBJUDANDEN
22/6–27/6

LEKSAND

Scanna & betala 
med mobilen

Handla ännu smidigare! Ladda ner 
appen Scan & Pay och scanna dina varor 
direkt med mobilen. Betala med Swish, 

kontokort eller vårt Matkonto. Klart! 

Nyhet 
hos oss!

JUBILEUMSOST 
   Grådö Mejeri. 720 g.  
JUBILEUMSOST 

79  k      

BAGUETTE 
Bonjour. 400 g. Jfr-pris18:75kg.
Ord. pris 17:95/st. 

GRILLOST 
Coop. 150 g. Jfr-pris 83:33/kg.
Ord. pris 16:95/st. 

15  k  
2 FÖR

25  k  
2 FÖR

SPARERIBS  
Sverige/Dalsjöfors. Välj mellan 
original eller hounung. 1350 g.  

SPRAYGRÄDDE
   Coop. 35%. 250 g. Jfr-pris 79:60/kg.  

SPARERIBS  

49  )=  S

19  )=  S
KLADDKAKA
     Bonjour. 390 g. Jfr-pris 58:71/kg.

22  )=  S



Din Lokala Din Lokala 

MATS ENGBERG
Insjön. 070-514 09 01

Tilläggsisolering - Billigt & bra

Isolerar: Golv - väggar - tak.

l Högtrycksspolning. l Tining av avlopp.
l Filmning av avlopp. l m.m.

070-679 75 77

STOPP I AVLOPPET

Insjövägen 63, 793 41 Insjön

l info@olssonsgolv-kakel.se 
l www.olssonsgolv-kakel.se

LOGO
FÖRETAGSNAMN

adess
telefonummer
webbadress

Vi utför:
Markarbeten . Grunder 

Avlopp . Dräneringar
Grustransporter

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
                                                                  ÖNSKAR

Näringslivskontoret
önskar alla företagare och samarbetspartners

God Jul och Gott Nytt År!

akut@kylavarme.com  
070-208 22 00  

www.kylavarme.com  070-620 40 35

Göran Andersson, Östbjörka, Rättvik
ÖSTBJÖRKA BYGG AB

Norsbro Mårtas väg 6 Leksand
0247-149 10

info@fartoflakt.se
www.fartoflakt.se

Försäljning och installation inom värme, vatten och sanitet.
Över 20 års brancherfarenhet

fastensvvs@hotmail.com

Skydda Din vind eller krypgrund
mot fukt, lukt & mögel.

Vi ger rådgivning, utför saneringar
och installerar TrygghetsVaktens

avfuktare.

072-8577189

Plåt & Lackverkstad
Blästring & Plastreparationer
Tel. 0247/710 65, 070-464 02 16
Öppettider Vardagar 7-18, lunch 11-12

nordsign 2017-05-06 Jon +46736925318

sponsor vepa med öljetter
6000 x 1200mm

Alt 1

Alt 2

nordsign 2017-05-06 Jon +46736925318

sponsor vepa med öljetter
6000 x 1200mm

Alt 1

Alt 2

nordsign 2017-05-06 Jon +46736925318

sponsor vepa med öljetter
6000 x 1200mm

Alt 1

Alt 2

nordsign 2017-05-06 Jon +46736925318

sponsor vepa med öljetter
6000 x 1200mm

Alt 1

Alt 2

0247-100 31

Här kan DIN 
annons sitta!
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Din Lokala Din Lokala HantverkareHantverkare

Vi målar om möbler,
köksluckor m.m.

Aktuell inredning, Insjön
För öppettider och mer info:

070-524 77 24 l www.bordochstolar.se

G:a Siljansnäsvägen 20, Leksand

0247-151 10
www.kackhedbys.se

Mail: info@kackhedbys.se

- ALLT INOM SMIDE -

Markussons 
Glas eftr.                                   
0247-14480

HEDERLIGHET I ARBETE 
Rätt val av glas • Rätt hantering • Rätt montage

GLAS • RAM • BIL
LEKSAND • INSJÖN • GAGNEF

Gagnefs Glas AB                             
Södra industrivägen 51                
78561 Djurås                                 
0241-10005  

Mikael Karlsson, Leksand

ALLT INOM GLASMÄSTERI
0247-151 28

Stationsgatan 6, LEKSAND
stefan.lindmark@siljansglas.se

Vi hjälper dig med
markarbeten.
Dränering, grunder,  
avlopp, murar etc.
073-985 85 88

ÄR DU HANTVERKARE OCH 
VILL SYNAS REGELBUNDET?

Vi erbjuder dig en månadsannonsering till ett mycket förmånligt pris.

Vill du också vara med?
Hör av dig till Magasin Leksand annons@magasinleksand.se 

så hjälper vi dig!

ÄR DU HANTVERKARE OCH 
VILL SYNAS REGELBUNDET?

Vi erbjuder dig en månadsannonsering till ett mycket förmånligt pris.

Vill du också vara med?
Hör av dig till Magasin Leksand annons@magasinleksand.se 

så hjälper vi dig!

V 25,28,31,36,40,45,50   ”Bygg”

Korrektur/

❑  TILL MASEN
❑ TILL MAGASIN LEKSAND : HANTVERKSSIDORNA
❑ TILL MALUNGSBLADET
❑ RN : HANTVERKSSIDORNA

X X

X X

KVALITET OCH 
NOGGRANNHET

VÄLKOMNA ATT HÖRA AV ER
073-98 58 588

KVALITET OCH 
NOGGRANNHET

VÄLKOMNA ATT HÖRA AV ER

073-98 58 588
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Din Lokala Din Lokala 

LOGO
FÖRETAGSNAMN

adress
telefonummer
webbadress

Allt i Byggnation, El & Markarbeten

070-746 55 80
angbe.elsanering@home.se

l Försäljning och inläggning av alla slags golv
l Även kakel och klinkers

l Beklädnad av våtutrymmen samt golvslipning

070-207 84 24
www.golvokakeltjanst@telia.com

TORE NÄSMAN

GOLV &
KAKELTJÄNST

LEKSAND

l Ny- Om & Tillbyggnad
l Renoveringar 

Tak - Kök - Badrum
Olle Lundström

GärdesgårdGärdesgård

072-560 69 73
mattias@insent.se

TraditionellTraditionell

utföresutföres

ALLT INOM VVS
Värme l Vatten l Sanitet

RÖNNÄS RÖR AB
070-175 11 98 

info@ronnasror.se l
 www.ronnasror.se

Kontakta oss på: jsb.ab@telia.com

DALA KRISTALL
l Egen tillverkning
l Reparationer

Källvadsvägen 2
SILJANSNÄS

tel. 070-666 62 60
www.dalakristall.se

Torbjörn Bergman
Bergsängs Backar 69 Tel 0247-600 03
793 90 Leksand Mob 070-547 23 24

e-post: torbjorn@dalasnick.se

Bergsängs Backar 69 Tel 0247-600 03
793 90 Leksand Mob 070-547 23 24

e-post: torbjorn@dalasnick.se

Torbjörn Bergman
Bergsängs Backar 69, Leksand

0247-600 03, 070-547 23 24
e-post: torbjorn@dalasnick.se

www.dalasnickarservice.se

CELLULOSA  ISOLERING

Tel. 0247-151 30 l 070-626 1037
info@warmcel.nu l www.warmcel.nu

DALA

Allt inom värme 
& sanitet
Assemblin VS 
Sjugare, Leksand
Kia Johnsson, 010-475 37 13

IN- & UTVÄNDIGIN- & UTVÄNDIG
MÅLNING UTFÖRES!MÅLNING UTFÖRES!

Allt inom VVS
073 637 96 91
mavvsentreprenad@gmail.com

Mattias Andersson VVS & Entreprenad

Servicearbeten
Vattenfilter
Värmepumpar
Badrumsrenovering
Nyproduktion
Allt inom VVS
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Din Lokala Din Lokala HantverkareHantverkare

TÄGTSTRÖMS VVS

Stefan Tägtström
Sunknäsvägen 2, 

793 40 Insjön

070-62 00 154

Insjön
Utför allt inom 

värme & vatten

VI LÖSER DINA
FUKT- & MÖGELPROBLEM!

Per Hahne 
070-250 06 51, 0247-500 65

www.pr1avfuktningskontroll.se

070-26 56 177
www.lindqvistkakelugnar.se

Lindqvist Kakelugnar & Murverk AB

• Antika kaminer 
  & vedspisar
• Byggnadsvård

Vi är proffs på El, Tele, 
Data och Säkerhet.
Assemblin EL
Järnavägen 11
Leksand

Lars Svarfvar  010-472 51 63
Roland Lång   010-472 45 20
Peter Larsson 010-472 54 14

Vi är proffs på El, Tele, 
Data och Säkerhet.

Assemblin EL
Järnavägen 11 Leksand

Lars Svarfvar  010-472 51 63
Roland Lång   010-472 45 20
Peter Larsson 010-472 54 14

Förslag 1

förslag 2

EL - TV - DATA - INSTALLATIONER 
LUFTVÄRMEPUMP - VITVAROR
BELYSNING - LJUSSÄTTNING

ELTJÄNST

LEKSAND butik 0247-151 55
SILJANSNÄS installation 0247-220 38

EL - TV - DATA - INSTALLATIONER 
LUFTVÄRMEPUMP - VITVAROR
BELYSNING - LJUSSÄTTNING

ELTJÄNST

LEKSAND butik 0247-151 55
SILJANSNÄS installation 0247-220 38

EL - TV - DATA - INSTALLATIONER 
LUFTVÄRMEPUMP - VITVAROR
BELYSNING - LJUSSÄTTNING

ELTJÄNST

LEKSAND butik 0247-151 55
SILJANSNÄS installation 0247-220 38

EL - TV - DATA - INSTALLATIONER 
LUFTVÄRMEPUMP - VITVAROR
BELYSNING - LJUSSÄTTNING

ELTJÄNST

LEKSAND butik 0247-151 55
SILJANSNÄS installation 0247-220 38

LOGO
FÖRETAGSNAMN

adess
telefonummer
webbadress

Siljansvägen 469 Tällberg 
073-656 79 02

jan.dalamiljoisolering.se
www.dalamiljoisolering.se

från Älvdalen. 

Specialist på  
klimat och ventilation

Telefon 0247-136 20
www.dalaklimat.se

Övermo
Backåkersv. 3
79335 Leksand

0247-10250. info@lgivvs.se
www.lgivvs.se

Renoveringar. Om- och tillbyggnader.
Kök - Golv m.m. 

P.L - BYGG

Pär  Lundin
070-395 65 10

ÄR DU HANTVERKARE OCH 
VILL SYNAS REGELBUNDET?

Vi erbjuder dig en månadsannonsering till ett mycket förmånligt pris.

Vill du också vara med?
Hör av dig till Magasin Leksand annons@magasinleksand.se 

så hjälper vi dig!

ÄR DU HANTVERKARE OCH 
VILL SYNAS REGELBUNDET?

Vi erbjuder dig en månadsannonsering till ett mycket förmånligt pris.

Vill du också vara med?
Hör av dig till Magasin Leksand annons@magasinleksand.se 

så hjälper vi dig!
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LOGO
FÖRETAGSNAMN
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10 galna biluppfinningar 
-som aldrig slog igenom

Baren strax intill ratten
Vi har alla hört talas om champagnekylare i baksätet på lyxbilar – men att 
ha en minibar infälld i det främre handskfacket är kanske att ta i med tanke 
på att alkohol och bilkörning inte hör ihop. Men det var inget som Cadillac 
hakade upp sig på när man 1957 lanserade Eldorado Brougham. Jänkaren 
fick snabbt smeknamnet ”Frank Sinatra-bilen” eftersom den amerikanske 
sångaren ägde inte mindre än två exemplar. Men behovet av att servera alko-
hol i trafiken var inte så stort och enbart 400 exemplar tillverkades.

Börshaj med dålig tajming
Innan den svarta måndagen 1987, alltså den största börskraschen någonsin, 
tyckte sig Alfa Romeo se ett behov av att alltid ha en portfölj nära till hands. 
Italienarna slopade därför det traditionella handskfacket i 90-modellen och 
petade i stället in en läderportfölj i panelen. Den medtagbara attachéväskan 
skulle vara ett klatschigt tillbehör för trendiga affärsmän på resande fot, 
men tajmingen var extremt dålig. Modeflugan uteblev och portföljlösningen 
kraschade tillsammans med hela börsen.

Dörrar mot det okända 
Bildörrar ska normalt sett göra insteget så enkelt som möjligt - BMW kom 
dock på andra tankar under mitten av åttiotalet med sin Z1. Udda fågeln från 
Bayern har nämligen dörrar som försvinner upp respektive ner i trösklarna 
och allt med hjälp av en knapptryckning. Än idag får skådespelet folk att tap-
pa hakan, men insteget sätter byxsömmarna på prov. Man måste kliva över 
den breda tillika skyhöga tröskeln, greppa den inbyggda störtbågen ovanför 
vindrutan och sedan är det fritt fall med baken som gäller. Smart? Nej, inte 
alls. Häftigt? Skämtar du!

En riktig kalldusch
Det som skulle bli något av en våt dröm för aktiva friluftsmänniskor blev i 
stället en rejäl flopp. Ingenjörerna hos Honda skulle nog stött och blött sin 
idé en gång extra innan de bestämde sig för att erbjuda den första genera-
tionens CR-V med en portabel ”dusch”. Själva pumpen kopplades enkelt till 
bilens cigarettuttag och tanken var att man skulle använda munstycket till att 
skölja av allt ifrån leriga stövlar till cykeldäck. Vattnet förvärmdes alltså inte i 
plasttanken och därmed fick sig många campare en rejäl kalldusch. 

Ända sedan bilen föddes så har tillverkarna försökt att locka kunder med genialiska uppfin-
ningar och allt börjar som vanligt med en idé. Vissa är dock betydligt mera genomtänkta än 
andra och vi tänkte hålla oss till de mer eller mindre värdelösa. Tja, vi snackar om allt ifrån en 
familjetransportör med kärnreaktor till en tvättäkta skitbil där man uträttade sina behov i 
farten. Varsågoda, här är 10 galna biluppfinningar som aldrig slog igenom. Tack och lov! 

Text: Jenny Nilsson och Johannes Gardelöf / © CNP AB
Foto: CNP AB 
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Ingen fransk revolution
Designfolket hos Renault måste ha vaknat på fel sida när de vässade pennan 
och började skissa på Project 900. Formgivningen blev en riktig nackvridare 
som fick de flesta att fundera på vad som egentligen var bak och egentligen 
fram… Hela bilen från 1959 var nämligen skapad bak och fram! Renault 
hade fått det mesta om bakfoten, vilket även inkluderade den bakmonterade 
V8:an på minimala 1,7 liter och 80 hästkrafter. Renault Project 900 blev ald-
rig någon fransk revolution och direktionen valde att plocka fram giljotinen.

Kärnreaktor under huven
Det var 1958 som Ford visade upp en säregen prototyp som var tänkt att 
ta marknaden med storm. Nucleon skulle klara nästan tusen mil på en 
tankning och detta med hjälp av en liten atomdriven kärnreaktor som pla-
cerats över bakaxeln. Allt för att strålningen skulle hållas så långt bort från 
människorna i kupén som möjligt. Men att försöka lansera en atomdriven 
familjebil bara fjorton år efter att USA fällde atombomberna över Hiroshima 
och Nagasaki var inget som smällde högt hos folket.

Kör över alla andra 
Vad sägs om att ha hjulen på styltor och titta ner på alla andra bilister? 
Det är precis vad uppfinningen Hum Rider handlar om. Med en simpel 
knapptryckning så breddas spårvidden och själva karossen reser sig 275 
centimeter upp i skyn. Sedan är det bara att glida förbi, eller snarare över, 
alla andra bilar i rusningstrafiken. Tja, det här låter nästan lika dumt som att 
säga rusningstrafik när det går som allra långsammast. Än så länge har ingen 
biltillverkare nappat på styltorna från Verizon.

Lyssna på Hacke Hackspett
Bilar och musik har alltid hört ihop. Därför lanserade Chrysler tillbehöret 
Highway Hi-Fi 1956, vilket kort och gott var en skivspelare som monterats 
under instrumentpanelen. Det rörde sig om speciella 7-tums 16⅔-varvs 
vinylskivor som gav en speltid på 45 minuter och i reklamen kunde man 
läsa om den specialutvecklade tonarmen vars pickupnål aldrig skulle hoppa 
– inte ens när man korsade höga järnvägsspår. Men reklamen lovade för 
mycket och vinylskivorna hackade värre än Hacke Hackspett. Efter många 
klagomål och dyra garantiåtaganden så lades systemet ner 1959.  

Oj, vilket bottennapp
Det sägs som bekant att när man är ute på djupt vatten så är det säkrast att 
hålla munnen stängd. Rinspeeds grundare Frank M Rinderknecht stack dock 
ut hakan 2008 när han presenterade Squba. Med en simpel knapptryckning 
förvandlades bilen till en undervattensfarkost och för att slippa hålla andan 
i den öppna kupén poppade två inbyggda syrgasmasker fram. På torra land 
drevs U-bilen på bakhjulen och i plurret med hjälp av dubbla propellrar samt 
vattenjetmotorer. Squba blev trots detta ett riktigt bottennapp!  

Världens bästa skitbil 
Det har aldrig varit något fel på självförtroendet hos Rolls-Royce och deras 
mest kända reklamslogan är ”världens bästa bil”. Men det höll affärsmannen 
Joseph Maschuch på att fördärva 1954 då han specialbeställde en Rolls-Roy-
ce Silver Wraith Anale, förlåt, Vignale. Ett av kraven var nämligen att lyxd-
roskan skulle ha en inbyggd toalett med guldsits i baksätet och vips ändrade 
belackarna slogan till ”världens bästa skitbil”. Rollsen hade däremot inget 
sofistikerat spolsystem - utan efter uträttat ärende så dumpades avföringen i 
farten. 
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Melodikrysset v.25 - 26 juni

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

Lösning korsord v.23
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MAGASIN

Ansvarig utgivare:
Magnus Åker 070-746 56 91
magnus.aker@bokstaven.se

Postadress:
Norsgatan 24, 79330 Leksand

Redaktion:
Norsgatan 24, Leksand

Telefon:
0247-132 01

Annonsering:
Manus eller färdigt material 
skickas till
annons@magasinleksand.se

Hemsida:
www.magasinleksand.se

Annonssäljare:
Kristina Haag 070-746 56 93
kristina.haag@bokstaven.se

Manusstopp: 
Tisdagar kl. 14.00 för 
införande veckan därpå. 
(OBS! Andra inlämningstider kan 
förekomma vid t.ex. storhelger)

Utdelningsdag:
Onsdagar

Tryckeri:
Bokstaven AB

Distributör:
Posten

Upplaga:
15 000 ex

Tidningens ansvar för fel är 
begränsat till högst annons-
kostnaden. För uteblivet eller 
felaktigt publicerat material 
ansvaras ej.

När du skickar in en läsarbild till oss så
ger du oss (Bokstaven AB) automatiskt
tillstånd att använda bilden som dekor,
i redaktionell text eller som läsarbild i 
alla våra produkter. För all annan 
användning av bilden krävs upphovs-
rättsinnehavaren tillstånd. Du behåller 
naturligtvis alla rättigheter till bilden!
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annons@magasinleksand.se • 0247-132 01 • www.magasinleksand.se

MAGASIN

MAGASIN

MAGASIN

Magnus Åker
Säljare

ÄNDRADE ÖPPETTIDER!
Under rådande omständigheter så är kontoret bemannat

Måndag 8-12 •  Tisdag 8-16 (Lunchstängt 12-13)• Onsdag 8-12
Torsdag Stängt •  Fredag Stängt

MAGASIN

MAGASIN

MAGASIN

Magnus Åker
Säljare

 

Naturligtvis kan ni  alltid nå oss via telefon Kristina 070-746 56 93, 0248-136 00 
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Slipar saxar, knivar m.m. 
Reparationer även symaskiner.

Kan hämta och leverera. Ring 070-398 32 29

SKOLHUSBODEN VÄSTANNOR
Antikt och Kuriosa

Öppet sönd. 11-15
Andra dagar efter överenskommelse

Västannor Skolhusvägen 17
Tel. 0247-33556. VÄLKOMNA!

TULAVIPPAN
Sommaröppet juni-aug. alla dagar

Må-fred 12-17, Lörd-sönd 10-15
Östtjärna  110 f.d. Folkets Hus, Djurås.

Hyr plats och vi säljer dina prylar.
Bakluckeloppis lördagar.

 Välkomna! Info ring 070-419 32 17

Husbil eller husvagn köpes
årsmodell från 1995-2020 av intresse.

Bet/banköverföring. 
Jörgen Fredriksson 076-274 25 63

SKALLSKOGS LEVANDE FÄBOD 
26 juni Midsommardagen

Fäbodkafé 11-14
Musik • Skällklang • Fäbodprodukter. Välkomna!

070-566 77 59 • www.landgardens.se

gärdesgård.se
072-560 69 73
Mattias

GärdesgårdGärdesgård
enligt traditionenligt tradition

Jag lappar och lagar kläder som gått sönder.  
Byter blixtlås.  Fållar upp eller ner. Snabba 
leveranser. Prisvärt. SPARA ANNONSEN!

Ring Inger 070-7106910

Störling Violin
Fioler • Stråkar • Tillbehör • Reparation

Insjön
073-679 04 77     www.storling.com

Marknadsboden i Åkersbodarna öppen
  from v24 och hela sommaren, 11-17. 

Här finns marmelader, mössor, vykort, vantar, 
Tjockbulla och mycket annat.

0704961403. Trevlig midsommar!  Välkomna!

Sprutmålning av lador  
Utomhusmålning 

Tommy 073-88 62 644

BRAGEHALL
Plintsbergsvägen 210, Leksand, 

intill Riksv. 70, mellan Leksand o Rättvik

070-313 32 89

Bakluckeloppis 
söndagar från kl. 11

Säljare från kl. 10

Tel.  070-422 15 72

Peters Auktioner
Alla slags auktionsuppdrag.

Hela eller delar av hem köpes.
Värderingar - Välkomna!

.........................Smått & Gott.....................................
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.........................Smått & Gott.....................................
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PALLAR FRÅN RÄTTVIK
Pallarna som papperet ligger på vid leverans till oss har spikats ihop av 
Anders på Karl Hedin i Rättvik. Det innebär �er lokala arbetstillfällen. 
Karl Hedin AB jobbar också aktivt med att hålla ner sin miljöpåverkan.

TRYCKERIET I RÄTTVIK
I Rättvik har vi under många år strävat och investerat i en modern och 
miljövänlig tryckprocess. Nu använder vi oss av moderna maskiner för en bra 
arbetsmiljö för oss som arbetar och så lite miljöpåverkan som möjligt. 
Vi använder naturligtvis de lokala leverantörerna Dalakraft och Dala Energi 
för vår energiförsörjning. Att tryckeriet ligger lokalt gör oss mer �exibla och 
skapar �er lokala arbetstillfällen.

Papper från grycksbo 

För varje träd som avverkas i Sverige planteras tre nya.

Vårt papper kommer från Arctic Paper i Grycksbo. Vi hade säkert kunna hitta papper till lägre 
kostnader men vi vill dra vårt strå till stacken för lokala arbetstillfällen och så korta transporter 
som möjligt. 
Dessutom hyser vi stor respekt för Arctic Paper´s goda kvalitet och omfattande miljöarbete, 
där de ligger i framkant och har en målsättning att bli Europas mest miljövänliga val 
av bestruket papper.

POSTnord
Tidningen måste med sin samhällsinformation 
nå ut till alla hushåll i kommunen. 
Vi använder det lokala postkontoret vilket skapar 
�er lokala arbetstillfällen. Förr var delar av 
upplagan ner till Uppsala och vände innan de 
kunde delas ut till hushållen. Numera kör vi 
upplagan själva till vårt lokala postkontor som 
sedan delar ut tidningen till alla hushåll och 
företag i kommunen. 

Mindre frakter - Mindre miljöpåverkan.
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Köpes!

Övrigt!Säljes!
2 st. HÄSTSADLAR

2 st. Schabrak
070-20 27 309
0250-405 79

---------------------------
3 växlad damcykel säljes

070-273 69 31
---------------------------

Roddbåt i trä. L 575.
Tillverkad i Nusnäs.

Fint skick, massa tillbehör.
Pris 6500:- eller bud.

070-524 56 85
---------------------------
Köksbord Gästabud säljes!

Vitpigmenterad 100x200cm, på sidan 
kan du sätta tillägsskiva på 50 cm. 

Tillverkad av Erkers möbler, Siljansnäs
0702-818155

---------------------------
Våningssäng 85x195, 100kr

Självsugande pump Grundfos 
Type MQ3-45B G25, 2800kr. 

Finns i Leksand 070-524 6083
---------------------------

Fogelsta släpvagn säljes!
Fint skick, Årsmodell -02, 
Sommar och vinterdäck.
Stor Dalahäst i fint skick.

073-822 3781
---------------------------

Volvo 460 SE 2,0, Årsmodell 96,
nybesiktad,

18000 mil, pris 8000kr
070-662 20 21

---------------------------
Smart-TV 42 tum

LG 42LS570T. Tillverkningsår 2012. 
Gott skick. Fjärrkontroll och fot 

medföljer. 300 kr eller högsta bud.
070-275 00 16

---------------------------
Snickarverktyg som sågar, hammare, 

kulhammare m.m.
2 st. skruvstäd. 2 st. varningstrianglar.
Gummimattor (baksätes) till Volvo.

TV 14 tum färg ej fjärrkontroll.
Couronnebord utan tillbehör.

0250-386 28
---------------------------

Efterlyses! 
Begagnad Leksandsdräkt i storlek 

34-38 önskas köpas! Skicka gärna ett 
mail (karin.widell@icloud.com) 

eller ett meddelande på WhatApp 
(+65 9137 4209) med bilder och info.

---------------------------
ÅKGRÄSKLIPPARE KÖPES!

Söker en fungerande eller defekt 
med klippaggregatet fram.

Mvh 070-6710944
---------------------------

Loppis
Vid Karlsviks Herrgård Rättvik
Utfartsrondellen mot Leksand

Öppet Midsommarhelgen fre-sön 11-16
Antikt,allmoge, samlarföremål

076 848 18 13
---------------------------

 LOPPIS
 i TÄLLBERG BYSTUGAN
             Tors 24 Juni 10-18
             Fre   25 Juni 10-16
             Lör   26 Juni 10-16
             Sön  27 Juni 10-16

Nytt o gammalt bl.a. allmogetyger, 
kuddar, dukar, målade korgar,  lampor, 
dalahästar, lekstugemöbler, prydnad, 

glas, smycken o massor av kläder.
     VÄLKOMNA!

---------------------------
LOPPIS 

hos Gudmunds, Sjurbergsväg 24.
24-25-26-27 juli kl. 10-15

Div. porslin, skivor, leksaker, verktyg, 
träskor och mycket annat.

Välkomna!
---------------------------
FLYTTLOPPIS  2  -  4 Juli

Vi säljer möbler, inredning, kläder, 
husgeråd, leksaker,

cyklar, verktyg och mycket annat.
Välkommen till:  Hästsvedsgattu 6, 

Kullsbjörken
Fred. 12-18, Lörd. 10-17 och Sönd. 10-15

---------------------------

HYRES 20 MÅNADER
   Hus eller gård, Tällberg,  Leksand 

eller Rättvik, tillträde oktober. Gärna               
trädgård. God ek, goda ref, rökfria, 
aktsamma. Anders, fru och vovve.               

0708 201200
---------------------------

Uthyres i 2:a hand. 2 rok i Insjön.
 Fullt möblerat, internet, p-plats 

och el ingår.
072-44 33 700

---------------------------
ULLANDERS

Ulla Karlsson/Anders Lindström
önskar hyra gård, hus, villa i Rättvik, 
Tällberg, Leksand, helst omöblerad, 

gärna med trädgård.
Tfn 0709 65 50 75 (Ulla), 

073 98 39 610 (Anders) 
---------------------------

Liten barnfamilj söker boende i bymiljö, 
inom Leksands kommun. Hyra eller 

köpa. Vi är skötsamma, rökfria och har 
fast jobb.

Emma 070-4125981
Johan 073-8366794

---------------------------
LOKAL UTHYRES!

Övermovägen9, ca. 70-75 kvm.
Lämplig till lager/kontor

070-662 20 21
---------------------------

DUMPER
BM-Volvo DR631 (Gruskalle)

076-107 37 69
---------------------------

Cyklar, nya och beg, 
även tandemcyklar. 

Kom och titta, bra priser!
Mjärdar 800kr. Y.Loppis

070-7152315
---------------------------

Lekstuga
070-584 21 50

---------------------------
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WASA BIO  Rättvik
Biljetter: bjornbio.se/rattvik eller tel: 0248-107 01 (Vi finns på Facebook.)

Bioprogram
22 juni–1 juli

Chaos Walking
SVERIGEPREMIÄR!
Äventyr, Sci-Fi av Doug 
Liman av Tom Holland
Speltid: 1 tim 49 min
Må 28 juni 19.30 11 år

Minari
Oscarvinnare!
Drama av Lee Isaac Chung
med Steven Yeun, Yeri Han
Speltid: 1 tim 55 min
To 1 juli 19.00 11 år

Sune – Uppdrag: 
Midsommar
Komedi, Familj av Erland 
Beskow med Elis Gerdt
Speltid: 1 tim 25 min
On 30 juni 17.30 bt

The Unholy
SVERIGEPREMIÄR!
Skräck av E Spiliotopoulos 
med Jeffrey Dean Morgan
Speltid: 1 tim 39 min
Ti 29 juni 19.30 15 år

Wrath of Man
SVERIGEPREMIÄR!
Action, Thriller av Guy 
Ritchie med Jason Statham
Speltid: 2 tim 1 min
On 30 juni 19.30
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Rättvik

Kommande filmer
Croodarna 2: En ny tid
Äventyr, Komedi, Familj

The Forever Purge
Action, Skräck, Sci-Fi

Supercool Action, Komedi

Black Widow
Action, Äventyr, Sci-Fi

Fast & Furious 9
Action, Äventyr

Jungle Cruise Äventyr

PREMIÄR!

PREMIÄR!

PREMIÄR!

Oscarvinnare!

Kommande film Kommande film

Kommande film

Kommande film
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PLANKET
100:-

Manusstopp tisdagar kl. 14 för 
införande tisdagen veckan därpå.

---------------------------

För 100 kr publicerar vi er 
privatannons i Magasin Leksand,          

RättviksNytt och Masen.

Har du som privatperson något du 
vill köpa, sälja, byta, efterlysa m.m.

Du använder upp till max
 25 ord/annons.

 Maila in din text till 
annons@magasinleksand.se

märk med  ”Radannons”

Det gäller alltså 
INTE företag /  föreningar
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Patric Skoglund
Marknadschef. Leksands IF

patric.skoglund@leksandsif.se

Inget Belarus för Leksands IF
Partnerkategorin Guldlaget växer
Dalakraft Open 22 juni

För några veckor sedan lottades grupperna för 
CHL 2021/2022. Där stod det klart att Leksands IF 
kommer att ställas mot Oceláři Třinec (Tjeckien), 
Fribourg-Gottéron (Schweiz) och Yunost Minsk 
(Belarus).Inför lottningen har just Yunost Minsk från 
Belarus diskuterats bland de svenska deltagande 
lagen i CHL utifrån den situation som råder i landet, 
och vi meddelade bara någon dag efter lottningen 
att föreningen inte kommer att spela matchen mot 
Minsk på belarusisk mark. Men nu står det också 
klart att HC Slovan Bratislava ersätter Yunost Minsk i 
vår CHL-grupp den kommande säsongen, ett beslut 
CHL valt att ta. Även spelschemat för gruppspelet 
är fastställt, och för vår del inleds tävlingssäsongen 
med dubbla hemmamatcher i slutet av augusti. 

Andreas Hedbom, VD på Leksands IF om beslutet att 
inte spela i Belarus. 

-För oss i Leksands IF är det viktigt att poängtera att 
vi som klubb ser mycket fram emot att åka ut i Eu-
ropa och spela. Vi ser det som en stor möjlighet att 
utbyta erfarenheter med resten av Hockeyeuropa. 
Bakgrunden till beslutet att inte åka till Minsk och 
spela kan sammanfattas med att vi ser allvarligt 
på situationen i Belarus. Det finns flera aspekter av 
frågan där säkerheten är en del, men även det rå-
dande läget och frågan kring mänskliga rättigheter. 
När dessutom det internationella ishockeyförbundet 
tidigare har beslutat att flytta årets VM från Belarus, 
var beslutet självklart även för oss som förening. 
Idrott har och ska ha en styrka att förena och det ska 
vi ha med oss framöver, men man måste också se till 
varje aktuell situation isolerat och det har vi gjort i 
detta beslut. I övrigt är det en spännande period just 
nu, där mycket ska hända på kort tid. Fokus ligger på 
att vara förberedd på säsongen 21/22. Man kan nog 
inte säga hur mycket man längtar efter att träffs i 
arenan. Vi alla hoppas givetvis på en utveckling åt 
rätt håll. 

Nyligen presenterades Stiftelsen Idre Fjäll som nykom-
ling i vår näst högsta partnerkategori - Guldlaget. Ett 
steg som även det lokala familjeföretaget Leksandsdör-
ren tidigare har valt att ta.  

Idre har en fantastisk anläggning som verkligen är 
värd att besöka. Jag uppskattar att vi får vara med och 
berätta om deras fina anläggning och tror att vi kan 
göra något riktigt bra ihop de kommande säsongerna. 
Leksandsdörren är ett företag som vi i Dalarna och i 
synnerhet Leksand ska vara stolta över. De har ett starkt 
och fint varumärke och det är väldigt inspirerande för oss 
att få vara med och bygga det och förhoppningsvis göra 
det ännu starkare.

Under tisdagen den här veckan spelas Dalakraft Open. 
Ett välgörenhetsevenemang där de insamlade medlen 
går till kvinnojourer i Dalarna. Tillsammans med Mora IK, 
IFK Rättvik och företagspartners ska vi se vilka som är 
bäst i padel och i golf. Tack till våra partners Leksands-
bostäder, Tegera, Bokstaven och Dalakraft för att ni är 
med. 
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MARKNADSFÖR DITT FÖRETAG 
I VÅRA LOKALA ANNONSBLAD:

  Upplaga: 12.500 ex
  Räckvidd: ca 25.000 läsare

Kontakt: Kristina 070-746 56 93
Magasin Leksand (f.d. Leksandsbladet) delas ut till hushåll och företag

 i Leksands kommun med Insjön, Tällberg och Siljansnäs. 

   Upplaga: 20.000 ex
  Räckvidd: ca 40.000 läsare

  Kontakt: Sune 073-10 10 199
Masen delas ut till hushåll och företag  i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

   Upplaga: 10.000 ex
  Räckvidd: ca 20.000 läsare

  Kontakt: Kristina 070-746 56 93
RättviksNytt delas ut till hushåll och företag  i Rättviks kommun, Leksands 

norra delar med Tällbergsbyarna samt Garsås.

  Upplaga: 16.500 ex
Räckvidd: ca 33.000 läsare

Kontakt: Håkan 070-542 77 67
Veckonytt delas ut till hushåll och företag  i Filipstad, Hällefors och 

Nora kommuner.

Upplaga: 9.000 ex
Räckvidd: ca 18.000 läsare

  Kontakt Conny 076-829 00 18
Kråkbladet delas ut till alla hushåll, från Bingsjö-Dådran via Enviken, Linghed, 

Svartnäs och Vintjärn till Svärdsjö, Sundborn, Toftbyn och Hosjö – samt 
till 3.000 företag i centrala Falun och Svärdsjöbygden.

med

Direktnummer för 
annonser, bokning 

och förfrågan:
Välkomna,

både som läsare
och annonsör!

  •  Magasin Leksand: 0247-132 01, Kristina 070-746 56 93
  •  RättviksNytt: 0248-136 00, Kristina 070-746 56 93
  •  Masen: 0250-713 85,  Sune 073-10 10 199
  •  Kråkbladet: 0248-107 77, Conny 076-829 00 18
  •  Falu FöretagarForum: 0248-136 00, även 0248-107 77
  •  VeckoNytt: 0590-127 50, Håkan 070-542 77 67

– hela Dalarnas lokala trycksakspartner!

0248-136 00 • Reparatörvägen 3, Box 133, 795 22 Rättvik
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LEKSAND   DJURA   SILJANSNÄS
www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat

Pastorsexp. 0247- 807 00     Kyrktaxi 0775-505 050

Kyrkoårets söndag: Johannes Döparens dag

3b

Andakter/söndagsgudstjänster med max 50 personer i kyrkan och 100 personer utomhus, enligt restriktioner 
från 1/6. För uppdaterad info se hemsida  eller ring 0247-80700

Leksands församling
Lördag 26 juni
16:00

Söndag 27 juni 
11:00

Midsommargudstjänst på kyrkbacken
Per Rönnegård, präst. 
Ulf Skagerstam, musiker. Kyrkokören.                        
Välkommen att säga tack till kantor 
Ulf Skagerstam, som lämnar sin tjänst.                                                                       
Fika serveras mellan 13-16 och 17-19.  
På kyrkbacken

Sammanlyst till Leksand

Djura församling
Leksands kyrka öppen dagl. 8.30-17.30.
Samtal med präst? Ring John Sund, 
070-2611631 eller Sten Boman 070-2611635 
för samtal enl ök.

Onsdag 23 juni
 9:00

Lördag 26 juni
11:00

Söndag 27 juni 
11:00 

Siljansnäs församling
Öppettider 
Expeditionen öppen onsdagar 10:30-12:00
Kyrkan öppen dagligen, kl: 9:00-16:00 

Jourhavande präst Ring 112 och be att få bli 
kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar 
är präst inom Svenska kyrkan. Alla dagar 17:00 
- 06:00. Samtalet är gratis. Väntetiden ca fem 
minuter.

För digitala andakter hänvisar vi till svtplay.se /gudstjanst Hemsida/sociala medier

Matbanken  
Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården/ Utanför Gillestugan 

Kvällsbön
Sten Boman, präst. 
Leksands kyrka
Vernissage och samtal
Samtal kring Elisabeth Moritz fotokonst med 
tema människosyn och människovärde      
Leksands kyrka

Midsommargudstjänst vid 
hembygdsgårdarna
John Sund, präst. Mikael Boström Eric´, 
musiker. Kyrkokören sjunger. 
Vid regn i kyrkan. Hembygdsgårdarna
Mässa på Heliga Ängen
Sten Boman, präst 
Kyrkan på Tällberg

Ekumenisk friluftsgudstjänst vid 
Hildasholm
John Sund, präst. Mikael Boström Eric, 
musiker. Sofia Sandén, solist. m.fl.
Medtag gärna egen stol. Kyrkkaffe i parken. 
Vid regn i kyrkan. Hildasholm

Matbanken  
Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården/ Utanför Gillestugan

Måndag-fredag  Slink-in på en fika 
9:00-15:00  och läs gärna en tidning
  S:t Persgården

Morgonbön 
Liss Anna Holmdahl, diakon. 
Liselotte Ambjörn, musiker.
Siljansnäs kyrka

Midsommargudstjänst i Prästgårdens 
trädgård 
Per Rönnegård, präst. 
Fumiko Okino, musiker. Spelmän.
Prästgårdens trädgård

Sammanlyst till Leksand

Tisdag 22 juni  
9:30-11:00 

Torsdag 24 juni
18:30 

19:00

 
 
Lördag 26 juni
11:00

  
  
23:00

Söndag 27 juni  
11:00

Tisdag 29 juni
9:30-11:00 

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

Foto: Kat Palasi /Ikon

Coronapandemin har tvingat miljoner människor 
till ett liv i extrem fattigdom och hunger. 

UNDER SAMMA
HIMMEL
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ÅHLS FÖRSAMLING
Svenska kyrkan INSJÖN www.svenskakyrkan.se/ahl

Lördag 26/6 11.00 Friluftsgudstjänst på midsommardagen. 
   Åhls prästgård, Kyrkvägen 20. Roger Arvidsson. 
Tisdag 29/6  13-17 Loppis ”Tiondeboden” Åhls prästgård, Kyrkvägen 20. 
För aktuell information – se församlingens hemsida och Facebook.

v. 25
I samarbete med

Björkbergsvägen 28, Siljansnäs
Mer info: www.frikyrkan.cc

Även live på Frikyrkan Siljansnäs

27/6 10.00 Friluftsgudstjänst vid
Öppet Hus, Björkbergsv 28.
Predikan: Daniel Back
Sång: Magnus Helmner m fl

Ta med stol
& fikakorg!

   

Söndag 19/8
17.00     Strandgudstjänst.

 

 

                 
Vid Molnbyggens strand i 
Kråkbodarna.
Predikan av Mita Näs.
Medtag egen kaffekorg

   

Faluvägen 27, Insjön • www.frikyrkan.se
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Faluvägen 27, Insjön • www.frikyrkan.se

Söndag 19/8
17.00     Strandgudstjänst.

 

 

                 
Vid Molnbyggens strand i 
Kråkbodarna.
Predikan av Mita Näs.
Medtag egen kaffekorg

Söndag 27/6 
17:00. Gudstjänst i kyrkan. Predikan av Mita Näs. 
       
Gudstjänsten livestramas på YouTube: Frikyrkan Insjön

Onsdag 23/6 10.30 Bön och Bibelsamtal
Söndag 27/6 11.00 Ekumenisk friluftsguds- 
  tjänst på Hildasholm.
Tisdag 29/6 14.00  Gemenskap och fika på  
  Solvi. Medtag egen 
  kaffekorg.

Mer info: equmeniakyrkan.se/leksand
Fiskgatan 5  •  Leksand  •  0247-103 00

Vårt varma tack
till er alla som på olika sätt hedrat minnet av 

vår älskade

Dan Welin
vid hans bortgång och begravning

Erica och Andrea
Bosse och Astrid

PINGSTKYRKAN
Hagagatan 4, Leksand
www.leksandpingst.se

 Vecka 25
Söndag 27/6 11.00   Midsommarsöndagen - Ekumenisk   
             Gudstjänst vid Hildasholm. 
             (se Leksands Kyrkas annons)
För mer information om våra samlingar se vår hemsida:   
leksandpingst.se



nu har vi STIHL i vår butik
ƒ

olsvedsvägen 21

793 32 leksand

0247-346 32

Vi kompletterar med stihl sortiment samt service och reservdelar.

Under v. 23 bygger vi en hel avdelning med bara STIHL i vår butik i Leksand med allt för  

Skog & Trädgård.

Och kom ihåg! När du handlar en produkt på ABRIS får du Service och Reparation på ett och  

samma ställe!

välkommen till oss!

öppettider: mån -fre 08:00 - 17:00, lör 10:00 - 13:00
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Under v. 23 bygger vi en hel avdelning med bara STIHL i vår butik i Leksand med allt för  

Skog & Trädgård.

Och kom ihåg! När du handlar en produkt på ABRIS får du Service och Reparation på ett och  

samma ställe!

välkommen till oss!

öppettider: mån -fre 08:00 - 17:00, lör 10:00 - 13:00

LEKSANDSBUTIKEN 
Lima Olsvedsvägen 21, 793 32 Leksand 
0247-346 32, leksand@abris.se 
Vard 8-17   Lör 10-13
100% nöjdkund garanti!  •  www.abris.se
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Under v. 23 bygger vi en hel avdelning med bara STIHL i vår butik i Leksand med allt för  

Skog & Trädgård.
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samma ställe!
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öppettider: mån -fre 08:00 - 17:00, lör 10:00 - 13:00
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ƒ
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Vi kompletterar med stihl sortiment samt service och reservdelar.

Under v. 23 bygger vi en hel avdelning med bara STIHL i vår butik i Leksand med allt för  

Skog & Trädgård.

Och kom ihåg! När du handlar en produkt på ABRIS får du Service och Reparation på ett och  

samma ställe!
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öppettider: mån -fre 08:00 - 17:00, lör 10:00 - 13:00
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Under v. 23 bygger vi en hel avdelning med bara STIHL i vår butik i Leksand med allt för  

Skog & Trädgård.

Och kom ihåg! När du handlar en produkt på ABRIS får du Service och Reparation på ett och 

samma ställe!
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öppettider: mån -fre 08:00 - 17:00, lör 10:00 - 13:00


