MAGASIN

En del av Bokstaven AB • www.magasinleksand.se • vecka 26, 29/6 2021

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
och har dessutom extra stort utrymme mellan borden.

Holens Kaffestuga
Tällbergs äldsta kaffestuga etabl. 1935

076-767 78 00

MAGASIN

MAG

KONTORET STÄNGT

På grund av rådande omständigheter och semestrar
kommer kontoret i Leksand att hållas stängt
under vecka 27 - 34.
MAGASIN

Under denna period kommer vi att ha begränsat med
personal och vore därför tacksam om inlämning av
annonser sker så tidigt som möjligt.
Magnus Åker
Säljare

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

Magasin Leksand • Norsgatan 24 • LEKSAND
annons@magasinleksand.se • 0247-132 01 • www.magasinleksand.se
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H I ML A S P E L E T

GASIN
Ett spel
om en väg

Marionettföreställning i Leksand 2021

av
Rune Lindström

Regi/marionetter: Michael Meschke
Scenografi: Gilbert Regazzoni

Spelplats:
Kulturskolan/Tingshuset
Kyrkallén 8, Leksand
Onsd 7 juli Genrep kl 14
Premiär kl 19
Torsd 8 juli Föreställning kl 14 *
Föreställning kl 19
Lörd 10 juli Föreställning kl 11 *
Föreställning kl 19,
abonnerad

Sönd 11 juli Föreställning kl 11
* Familjeföreställning för barn i skolåldern, introduktion och scenvisning

80 år sedan Himlaspelets uruppförande!

Biljettförsäljning:

Visit Dalarna, tel 0771-62 62 62
visitdalarna.se och ”på dörren”

Biljettpriser:

inklusive service-avgifter
Barn fri entré
Ungdomar 12–25 år 100 kr
Vuxna 250 kr
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Aktuella
aktiviteter...
Slogmyrans Jaktklubb

GUIDAD TUR

Kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte
lördagen den 17 juli 2021 kl 14:00 i Slogmyrans
slakteri vid Limån i Siljansnäs.
Ärenden enligt stadgar. Välkomna! Styrelsen.

ANKARCRONA

En rundvandring bland de
byggnader han ritat.
och designat.

TORSDAGAR KL.14

1/7, 15/7, 29/7, 12/8, 26/8
Vandringen
tar ca 1,5 timme
26/8111212/8
och utgår från Leksands Kulturhus.

Årsmöte

Lundbjörkens fäbodlag o samfällighetsförening.
Lördagen den 17 juli 2021 kl 9:00 vid
majstångsplatsen.
Utdebitering år 2021 - 2022, Årsmötesfrågor enl
stadgarna, Gemensamhets- och trivselfrågor.
Välkomna! Styrelsen.

Kostnad: 100 kr/deltagare.

Vi följer folkhälsomyndigheternas råd.
Information: Karin Westerlund
Dalaguide tel. 070-267 72 32

VÄLKOMMEN!

Musik
i sommarkväll

Siljansnäs kyrka
lördag 3 Juli kl.19.00

Sommarcafé
S:t Persgården veckor: 27 och 28


Liselotte Ambjörn

kl.12.00-16.00
Måndag 5/7 – Torsdag 8/7
Måndag 12/7 – Torsdag 15/7
Enklare fika att köpa.Varma och kalla drycker,
Våfflor med tillbehör, kakor, chokladbollar,
bullar och smörgås. Aktiviteter för barn.

En musikalisk resa genom
barockens Europa

F  /
Obs! begränsade platser
om 50 enl. restriktioner

Varmt välkomna !

Nästa konsert: 17/7
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Brossens Samfällighetsförening

Kallelse till Årsstämma utomhus vid Lindbergs
Bystuga torsdagen den 15 juli kl. 18,30
Stadgeenliga ärenden och förslag till uttaxering
För Banvallen = 40 öre / andelstal, för
Östergravvägen = 145 öre / andelstal
Stämmohandlingar finns på
Rättviks Kulturhus-biblioteket.

Ditt fönster till biovärlden
Förköp -www.bio.se (Leksand)
Leksand, Faluvägen 16
2/7 Fre 19.30 EN RUNDA TILL,
11 år, 120 kr, Tid 2.0 tim,
4/7 Sön 16.00 SUNE - uppdrag Midsommar,
BT, 80 kr, Tid 1.25
19.30 EN RUNDA TILL,
11 år, 120 kr, Tid 2.0 tim,
FÖRKÖP, MER INFO, TRAILER:
www.bio.se (Leksand)

Vi finns på Facebook - Visir bio

Överraskningarnas hus och trädgårdar i Leksand
torsdag 1 juli kl 19

Kaja

Munthes
HILDASHOLM

Museum • Trädgårdskafé • Butik

Klockaregatan 5, strax norr om Leksands kyrka

12/6–15/8 öppet dagligen 10.30–17.00

Skulpturutställning i parken

Annika MasOlle • Fredrik Zachrisson

0247-100 62

•

www.hildasholm.org
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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.
I samarbete med
och med stöd av
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation

Karlfeldtgården i Sjugare

POESIVANDRING

SOMMARERBJUDANDE
Leksands billigaste glass

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

LUNCH 11-14

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

Torsdagar kl.17.00, 1/7 t.o.m. 29/7.
Anmäl gärna, Tel: 070-580 11 95
info@sangs.se • Entré 100 kr

80:/st

Beställ online på onlinepizza!

Gunbritt Berggren

ÖPPET 11-21 • Bygatan 16, Leksand

UTFÖRSÄLJNING!
• KLÄDER •

• PRYLAR •

1.000-tals olika modeoch fritidsplagg

10.000-tals prylar, t.ex
hushålls-, verktyg-,
kontors- och hygienartiklar
samt leksaker m.m.

BORTVRÄKES!!
Prisex:

ALLT 10:- /st

WCT-byxa 90:-/st

• SVEASALEN LEKSAND •

Torsdag
4/5 kl.
5/5
10-18
Torsdag
den
16 juni
mellan kl.
10kl.
- kl.
18
Onsdag
30/6
10-18
•Fredag
Torsdag
1/7
10-18
Torsdag
Torsdag
7/12
10/5
31/8
kl.10-18.
10-18.
Fredag
8/12
11/5
1/9
kl.
kl.
10-18
10-18
Fredag
den
17
juni
mellan
kl.
10
18
6/5
Fredag12/5
2/7kl.
kl.10-15
10-18
Lördag
Lördag
9/12
2/9
10-15
Info: SDS Import, Stefan tel. 070 - 341 67 47
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Välkommenig
till en rikt

TRÄDGÅRDSUPPLEVELSE

Vi har öppet hela sommaren!
På vårt
trädgårds

Café

kan du njuta av hembakat fikabröd och
somriga lättluncher

Välkommen!

• SOMMARPLANTOR
• KRUKODLADE ROSOR
• KLEMATIS
• FRUKTTRÄD/BÄRBUSKAR
• MASSOR AV PERENNER
För barnen!

• Trollstig
• Hönsgård
• Fiskdammar

ÖPPET MÅN-FRE 10-18 LÖR-SÖN 10-16

www.basnatradgard.nu

15 km från Borlänge - vägen mot Mockfjärd
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Recept av Eva-Lott Långberg

Mina heta gambas
Ingredienser (4 port):

12 st råa räkor (finns i frysdisken)
3 msk olivolja
0.5-1 tsk chiliflakes
2 st hackade vitlöksklyftor
Paprikapulver
Hackad bladpersilja (spara lite till
dekoration).

Gör så här:

Skala och hacka räkorna. Grovhacka vitlöken.
Hetta upp oljan i en stekpanna på medelvärme.
Tillsätt salt, chiliflakes. Rör sedan ner den hackade
vitlöken. Fräs snabbt. Pudra över lite paprikapulver. Lägg i räkorna och tillaga dem tills de är
rosa. Rör i persilja.
Serveringsförslag: Servera med gott lantbröd.

” Gott till förrätt eller bara som tilltugg när man vill ha något extra ”
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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!
LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

Kunskap, erfarenhet och omtanke =
Valins Fastighetsbyrå!
Välkomna!

Bergakungen 1, 2 tr, 793 32 Leksand
Tel. 070-207 60 56
Internettadress: www.valinsfast.se
E-post: valins@valinsfast.se

Följ fastighetsmarknaden
via hemsidan
www.valinsfast.se
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Hundhagens naturresvat
Foto: Ulla Frimodig
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KUR

B I T S AV H A N S P R I N S
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Leksands Kulturhus
Utställningar i museet

onsdag - fredag. Visas till 1 oktober. Fri entré.

Timmerhuskulturen
i Övre Dalarna
En utställning om husen som
besjälar landskapet
Dräkt- och Dalmålerimuseum
Ny fotoutställning i bildkaféet!
Plånboken från auktion i Djura 1976.
Utställning i biblioteket

måndag - fredag. Visas till 9 juli

Andra chansen
En utställning som uppmärksammar hur
man kan ta tillvara på olika material som
vanligtvis slängs.
Bibliotekets sommartävling

Frågor för barn & vuxna på temat ”jag gillar”.
Pågår 14 juni –20 augusti i biblioteket.

Högläsningssommar

Läs tio böcker tillsammans med barn 0-5 år.
Hämta en läslogg på biblioteket eller via
hemsidan. Fyll i och lämna hos oss på
biblioteket så får ni en bokgåva.
Pågår 14 juni - 20 augusti.

Leksands hembygdsgårdar vid kyrkan

Öppet varje dag kl. 13.00 - 16.00 under
perioden 28 juni - 8 augusti.
Guidade visningar kl. 13.00, 14.00 och 15.00.
Kostnad 40 kr/person.

”I Ankarcronas fotspår” - Guidad visning

Karin Westerlund, Dalaguide, visar samt
talar om Ankarcronas arkitektur i Leksands
centrum. Vandringen tar ca. 1.5 timme och
utgår från Leksands Kulturhus.
100 kr per deltagare. Tänk på att följa
Folkhälsomyndighetens råd.
I samarbete med Studiefrämjandet.
Torsdag 1/7, 15/7, 29/7, 12/8 & 26/8 kl.14.00

Vänligen begränsa tiden för
ditt besök i kulturhuset.
För mer info besök vår
Facebooksida eller hemsida
www.leksand.se/kultur
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LEKSAND BASEBOLL OCH SOFTBOLL

KOM OCH PROVA PÅ!

Vi firar 1 år

V. 27 &28

MÅN-TOR KL. 10-12

med att v 26 ha

SILJANSVALLEN
BASEBOLLPLANEN

20% på produkter
samt tävling med
roligt pris.

DELTAGANDE ÄR GRATIS
OCH UTAN
FÖRANMÄLAN!

Tack till alla kunder för det gångna året
och för att ni gjorde det möjligt.

Välkomna!
Färjbacken 1A, Leksand 0247-489848

Nog ligger väl våren i luften? Och för dig som inte
längtar efter vårstädning har vi en glad nyhet:
Dala Service AB står gärna till tjänst - anlita oss
för allt som du inte kan eller vill göra själv!
Efter 30 år som verksam städaktör vet vi att det lönar
sig i längden att leverera god kvalitet till rätt pris.
Vi vill inte vara billigast – vi vill vara bäst!
Anlita oss för: • Fönsterputs • Flytthjälp • Golvvård
• Klottersanering • Flyttstädning • Hemstädning
• Företagsstädning • Gräsklippning • Röjsågsarbeten
…eller annat du kan tänkas behöva hjälp med!
Ring, maila eller kom förbi på vårt huvudkontor
för att boka ett kostnadsfritt hembesök eller få
mer information om oss och våra tjänster.
info@dala-service.se • 0247-643 30 • www.dalaservice.se
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Från ÅHLS FÖRSAMLING
Kyrkvägen 20
793 40 Insjön
0247- 410 60

Nu har du som är under 27 år och studerar
möjlighet att söka stipendium ur

annika.hall@svenskakyrkan.se

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

Gärdesgård
enligt tradition

Svenska Kyrkan

Åhls Församling

gärdesgård.se

072-560 69 73
Mattias

v. 38

Sön. 25/9
Ons. 28/9

kl. 18.00
kl. 14.30
kl. 18.30

www.svenskakyrkan.se/ahl

ANDERS WESTBORGS
STIFTELSE

Gudstjänst. Bo Senter. Från Jesus till Elvis. Kyrkkaffe. Se sep. annons
Café Solhem.
Sinnesrogudstjänst. Roger Arvidsson. Per-Ole Lindqvist. Sinnesrocafé från 17.30.
Se sep. annons.

Mer info på församlingens hemsida:
https://www.svenskakyrkan.se/ahl

På annan plats i bladet

Svenska kyrkan
ÅHLS FÖRSAMLING

Gudstjänst

MAGASIN

tisdag 12-18
torsdag 12-18
lördag 10-14

Söndag 25/9 kl. 18.00 i Åhls kyrka
Bo Senter
”Från Jesus till Elvis”
Kyrkkaffe
www.magasinleksand.se

annons@magasinleksand.se

Övermo Backåkersv 1 • 0247-255200

Välkommen in
med din annons!

Pingstkyrkan Leksand

Vi kan trycksaker.

Affischer . Banderoller . Block
Canvas i spännram . Gatupratare
Kuvert . Roll-Up:er . Visitkort m.m.

Reparatörvägen 3, Rättvik

annonser@bokstaven.se
14

0248-136 00

94,1 & 89,1 MHz
Radio Siljan med musiken från Här, Då och Nu.

Nu är det sommar !

Lokmyrvägen

Radio Siljan sänder sommartablå
from 28 juni – 22 aug. Det innebär
mer musik och somriga inslag.

Leksand, 22 ha
Virkesrikt längs Lokmyrvägen.
Talldominerad skogsfastighet.
Jakt inom Djura vvo.

I sommar hör du bl.a. bokpanelen,
apptipset, humorklippet, blå toner
med Dan P, veckans lokala artist,
Lennart Wärmells bästa mm

Reg Fastighetsmäklare
Olov Israelsson

Välkomna till en skön sommar med
Radio Siljan

Telefonsluss
0250 – 10 000

Växel
0250 – 10 500

Annons avd.
0250 – 10 505

Leksand | 070-295 73 03

Skogens konung
Foto: Anette Leman

15

Jordgubbar säljes i 15 liters lådor
sms:a gärna för beställning!
Var rädd om
varandra.
Tänk på
avståndet.

LEKSAND, Parkeringen Circle K

SILJANSNÄS, Fornbybanken

Vecka 27: Tisdag 6/7 kl. 16.30-17.30

Vecka 27: Tisdag 6/7 kl. 18.00-18.30

Tisd 29/7 kl. 16.30-17.30
Fred 2/7 kl. 16.30-17.30

Tisd 29/7 kl. 18.00-18.30
Fred 2/7 kl. 18.00-18.30

Med reservation för slutförsäljning!

Tel. 076-212 15 88 • Välkommen till vår butik på Sollerön Sundsvägen 22 • www.sollerojordgubbar.se

Tusentals sjöräddare
jobbar extra på betald
arbetstid

I Sverige har vi 2300 frivilliga sjöräddare
som jobbar ideellt, utan att få betalt för
sin insats. Därför har de flesta två jobb, ett
med lön och ett utan. Men för att det ska
fungera behövs förstående arbetsgivare
som låter sjöräddarna släppa allt för att
rädda liv till sjöss när larmet går.
Nu vill vi tacka alla arbetsgivare som
bidrar till att vi kan ha jour dygnet runt
och alltid vara redo att hjälpa nödställda.
Förra året ryckte vi ut på över 1100 sjöräddningsfall runt hela den svenska kusten.
Vill du också ge ett bidrag eller bli medlem? Gå in på sjoraddning.se

Den 25 februari i år tog en fiskebåt in vatten och sjönk snabbt i Göteborgs skärgård. Ombord fanns en person som räddades av Sjöräddningssällskapet.

F R I V I L L I G A S J Ö R Ä D D A R E S E D A N 1 9 0 7.
Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
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MUSIK I SOMMARKVÄLL
MED

ORATORIEKÖREN VOX
Musik av
Johannes Brahms
Sven-Erik Johansson
Adolf Fredrik Lindblad
Wilhelm Stenhammar

Dirigent - Bengt Ollén
Pianist - Per Rönnblom

LEKSANDS KYRKA
Lördagen den 3 juli kl 18.00
Biljettpris vid entrén
Vuxna 225 kr - Ungdom 175 kr, över 12 år
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������
Leksands
Pastorat
������������������������������������
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MAGASIN

Magasin Leksand
har utgivning tisdag
varje vecka
MAGASIN

ANNONSSTOPP:
Tisdagar kl.Magnus
14.00 Åker
för införande veckan därpå
Säljare

Välkommen in med er annons!

ÖPPETTIDER!

Under rådande omständigheter så är kontoret bemannat
Måndag 8-12 • Tisdag 8-16 (Lunchstängt 12-13)• Onsdag 8-12
Torsdag Stängt • Fredag Stängt

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

Magasin Leksand • Norsgatan 24 • LEKSAND
annons@magasinleksand.se • 0247-132 01 • www.magasinleksand.se
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0243-

BORRAef
BORRA
VATTEN
VATTEN
h
ocVÄRME

efter

VÄRME

och Vi borrar nu i norra Dalarna!

Boka service idag,
vi servar alla märken!

Mora: 0250 156 85
Falun: 023 283 41
melmek.com

Vi borrar nu i norra Dalarna!

0243-22 60 60 • www.vattenhuset.se
0243-22 60 60 • www.vattenhuset.se

STOPP
I AVLOPPET?

l

Larmar värmepumpen?

Högtrycksspolning l Tining av avlopp
l Filmning av avlopp l m.m.
30 år i
branschen.

Tel. 070-679 75 77
Morgon vid Långbryggan
Foto: Sten Källgren
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Vätgasbil söker mack

Toyota presenterar nu den andra generationen av vätgasbilen Mirai och vagnen
är av en helt annan kaliber än föregångaren. Sällan har vi kört en så genomtänkt,
kompetent och snygg Toyota. Framtidsbilen drar blickarna till sig och insidan är
minst lika karismatisk. Ändå finns det ett stort problem som sätter käppar i hjulen. Om det ändå funnits fler än tre mackar att tanka på i hela Sverige…
•

•

•

Mariestad, Stockholm och Sandviken - det underlättar om du bor i närheten av dessa tre
städer om du vill köra nya Toyota Mirai. Sveriges vätgasmackar växer inte på träd precis och
därmed satsar generalagenten enbart på uthyrning med ett pris från 150 kronor i timmen.
Fast oss emellan, om du tjatar på din handlare så går den att köpa men det är inget som
marknadsförs utåt.

13b

Tillbaka till framtiden

Efter bara några minuter tillsammans med
nya Mirai så kan vi konstatera att något radikalt hänt. Japanerna har äntligen lyckats värva en duktig designer! Formspråket är riktigt
elegant och vår testbil i knallblått sticker ut
från mängden på precis rätt sätt. Även interiören anknyter till den snygga utsidan och
bjuder på en personlig touch med svepande
mjuka linjer. Instrumenteringen är givetvis
digital och ett lätt tryck på startknappen är
allt som behövs för att resa till framtiden.
Just det, Mirai betyder ”framtid” på japanska. Vi färdas alldeles utmärkt i framstolarna
men däremot lämnar benutrymmet i baksätet en del övrigt att önska trots att bilen är en
stor rackare på 498 centimeter.
Lättar på trycket

Hur fungerar då en bränslecellsbil på enkel
svenska? I själva bränslecellsstacken sker
en kemisk reaktion mellan vätgas och syre.
Därmed bildas elektricitet som i sin tur driver elmotorn på 182 hästkrafter. Men är inte
själva bränslet farligt? Absolut. Vätgasen är
färglös, luktfri, smaklös och extremt brandfarlig. Därför förvaras maximalt 5,6 kilo i tre
komposittankar under 700 bars tryck, vilket
ska räcka till 65 mils körning. Nu undrar du
förmodligen vad utsläppet blir? Det avslöjas
för övrigt av en knapp till vänster om ratten
med texten ”H2O”. Om du trycker på den så
aktiveras en fläkt i bränslecellen som blåser
ut allt överblivet – vatten! Tyvärr gör dock
alla tankar och batterier att bagaget enbart
rymmer 321 liter. Men det räcker ju för att
frakta de 685 000 kronorna som behövs för
att köpa nya Toyota Mirai. Om du nu har tjatat på din handlare och hittar någon mack.
Text: Willy Priske och Johannes Gardelöf /
© CNP AB
Foto: CNP AB
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MAGASIN

Lösning korsord v.24

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

LEDA
RÄTT I
LEDEN
ILLEGALT
FÄRGA
HUDEN

BUSE

Manusstopp:
Tisdagar kl. 14.00 för
införande veckan därpå.

(OBS! Andra inlämningstider kan
förekomma vid t.ex. storhelger)

Utdelningsdag:
Tisdagar
Tryckeri:
Bokstaven AB
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Distributör:
Posten

Tidningens ansvar för fel är
begränsat till högst annonskostnaden. 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 upphovsrättsinnehavaren tillstånd. Du behåller
naturligtvis alla rättigheter till bilden!
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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:...............................................................................................................................................
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Melodikrysset v.26 - 3 juli
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L

PATRIARKAT

TRIVS
UNDER
YTAN

KAN
SES I
BUKETT

KROPPSDATORN
SPELPLATSEN

LIKVÄL
ARM
ELLER
BEN

MARKÄGA
RÄTT
PLATS
KAN
MÄTT

MEDELLÖSA
GOSLING

SVINHUS

OCH
METALLLATINSKT DRÄKT

M

DELAD

KLÄDSEL I
INDIEN

FÅGEL
OCH I
LUCIATÅG

KAN GE
KLÖVER

LEDNING
HJORTDJURSHONA
VI-FORM

TAR AV
HÖLJE

EMELLERTID

PUDRA

KLÄTTERBLOMMOR
GÄRNA

KUNDE
KUNGEN
FÖRR
ÄR JU
VARJE
MORGON

MÅSTE
DRAS
UPP

LYX

STÖPTE
UPPRETAT
MYCKET
NÖJD

RÄVSJUKA
EN RENHÅLLARE

BITEN I
VATTEN
BULLAR
ESTLAND I
TALLINN
LAREN

TRÖSTEDJUR
VÄRKANDE

UNDERMÅLIGT

VÄN TÖS
KRAFT
SKYDDAD
PLATS

DIKT

ÖRING

KVALORD

KAM

MÄTTAR
RENAR
BUSKIGT
VIRKE

HARRIS
I FILMER
FRAMFÖR
DOLE

DRABANT
MANKEMANG

IGENBOMMAD
©Bulls

ÄNDRADE ÖPPETTIDER!
Under rådande MAGASIN
omständigheter så är kontoret bemannat

Måndag 8-12 • Tisdag 8-16 (Lunchstängt 12-13)• Onsdag 8-12
Torsdag Stängt • Fredag Stängt
Naturligtvis kan ni alltid nå oss via telefon Kristina 070-746 56 93, 0248-136 00
MAGASIN

annons@magasinleksand.se • 0247-132 01 • www.magasinleksand.se
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M

......Smått & Gott.....................................
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

Slipar saxar, knivar m.m.
Reparationer även symaskiner.
Kan hämta och leverera. Ring 070-398 32 29

Bakluckeloppis

Har någon sett Gizmo?
Han försvann från Furuvägen i Mora den 12 juni.
Om du sett/ser honom
kontakta mig på
073-967 68 62,
Ann-Jeanette

söndagar från kl. 11
Säljare från kl. 10

BRAGEHALL 070-313 32 89
Plintsbergsvägen 210, Leksand,
intill Riksv. 70, mellan Leksand o Rättvik

SKOLHUSBODEN VÄSTANNOR

Antikt och Kuriosa
Söndagsöppet 11-15
(andra tider/dagar efter överenskommelse per tel)
Västannor Skolhusvägen 17
Tel. 0247-33556. VÄLKOMNA!

......................................... Smått & Gott...........
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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: 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: 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.
med

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.
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.
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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Bostad!
Bostad utan trappor
Nu när gården säljs söker jag en
bostad utan trappor att gå i.
3 rok. Gärna en grästäppa utanför
och någonstans att ställa bilen.
Lugn pensionär.
Mailsvar till:
dok_maggan@yahoo.se

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

Skötsam kvinnlig pensionär, rök- och
djurfri med stabil ekonomi, önskar
lugnt boende i Leksand eller Rättvik.
Sms:a 070-3187296

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

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)

Säljes!
Ny förbränningstoalett
Separett Cindi Basic.
Nypris 24895:-, Säljes för 18000:Hämtas i Mora.
070-566 25 69

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

Ställbar eldriven säng
Mått: 200x90 cm Pris 1100 kr.
070-7757721

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

Husbåt till salu!
Kan ses på husbåtsmarinan
Norsbro Leksand.
För mer info ring 070-796 61 30

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

Kassaskåp/ dokumentskåp
B 60 d 53 h 93 cm
Hämtas i Leksand
2000 kr kontant
076 805 57 05

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

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

SLIPSTEN
Gammal slipsten med motor.
500:- + annonskostnad.
070-217 28 98

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

Taklampa med fläkt säljes
p g a felköp för 400 kr
076-817 4337

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

Övrigt!
Behöver medhjälpare
att räfsa, klippa & meja ner ängsgräs +
röja lite sly på tomten m röjsåg.
Lön 100 kr/tim. Maskiner finns på
plats i Hjortnäsheden. Bör upprepas
4 ggr i sommar.
Ring Wiveca: 073 89 730 89

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

Efterlysning
Finns någon som kan hjälpa mig
med en trilskande gräsklipparrobot
ca 4 år av märket Viking/Stihl?
070-7279129

--------------------------7b

Övrigt!
Loppis i Lundbjörken
Lördagen den 10 juli 10-15.
Vandringsloppis i fäboden.
Mer information vid majstången
Bygattu-Almgattu.

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

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

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

Loppis
Vid Karlsviks Herrgård Rättvik
Vid infartsrondellen från Leksand
Öppet fre-sön 11-16
Här finns antikt, allmoge glas o porslin
och allehanda samlarföremål
076-848 18 13

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

Loppis i byarna
Djura, Rältlindor och Söder Rälta
lördagen den 3 juli 10 - 15.
Många gårdar öppnar sina lador
med fynd från förr och nu.
Välkomna!

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

STOR LOPPIS i SÖDER RÄLTA
Flera familjer säljer massor av prylar.
Fika, korv & läsk
Lördag 3 juli 10-15.
Välkommen till
Fyrhedsvägen 3

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

Byloppis
Tors-Sön 1-4 juli,
Ytteråkerö bystuga, Leksand.
Flera gårdar håller loppis och
bystugeföreningen har våffelstuga.
Loppisen öppen kl. 14-18.
Våffelstuga kl. 14-17.
Parkering vid bystugan.

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

TACK
till de två som hittade min mobil
den 16/6. Ett presentkort väntar på
Bosporen. Mycket tacksam

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

Läsarbild

Paus i Laknäs
Foto Per Gustafsson
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Glad sommar!
Apropå Hildasholms skulpturpark. Den invigdes i början av juni av vår nuvarande
landshövding Ylva Thörn. Hon kommer
alldeles snart att avsluta sitt förordnande.
Jag vill passa på att tacka Ylva för det engagemang och stöd hon visat för kulturen,
inte minst här i Leksand. Hennes stora
kunskap och intresse för området har gett
många kulturhändelser den dignitet de
förtjänar. Låt oss hoppas att hennes efterträdare visar lika stort intresse för Leksand,
och kulturen.

runt om i Leksands byar. Det vill säga, man
tar ner, klär om stängerna och reser dem utan
att göra någon större affär av det. Men aldrig
har väl symboliken i majstången känts så aktuell som nu. Den vaksamma tuppen håller
koll på oss så att vi fortsätter att vara försiktiga men de övriga symbolerna skänker oss
hopp och tro på en ljusare framtid där vi kan
umgås på ett mer normalt sätt. Kärlek och gemenskap behöver kanske inte draghjälp från
majstången för att frodas men firandet har en
oerhört stark symbolik, framförallt här i Leksand. Trots att vi blivit snuvade på firandet
två år i rad upplever jag inte att framtidstron
har dött. Snarare har vi samlat än mer kraft
till nästa år! Nu får vi tro att vi kanske redan
senare i sommar, eller i höst, kan börja odla
gemenskapen igen. På annat sätt än genom
digitala kanaler och via skärmar.

I nästa krönika ger jag plats för Mats Liljefors, som ska få presentera Djura musikdagar lite närmare. Så det blir lite sommaruppehåll från min sida här.
Jag vill önska er alla en riktigt skön och
trevlig sommar!

Leksand bjuder på många möjligheter att
odla gemenskapen, i det lilla. Kulturhuset är
öppet igen, med timmerhusutställning och
bibliotek. Hembygdsgårdarna har öppet med
guidning varje dag. Hildasholm har invigt
sin skulpturpark och har mycket aktiviteter
på gång. Det blir ingen spelmansstämma i
vanlig mening, men väl barnverksamhet och
konsert med Väsen duo. Serveringen vid
hembygdsgårdarna och Holens kaffestuga
kör för fullt. Det blir världspremiär för Djura musikdagar och Hildasholmsmusiken, två
spännande nytillskott med världsartister på
programmet. Barnteaterveckan anpassar sin
verksamhet efter omständigheterna och blir
av. Himlaspelet som marionetteater har premiär i början på juli. Detta är bara ett axplock
av allt som komma skall.

Pär Ohlsson
Kulturchef Leksands kommun
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Vår käre

Nils Höglund
* 12 november 1932

Vår kära

har lämnat oss
i stor sorg och saknad

Anna Brisell

Sjugare 16 juni 2021
ERIK och BITTE
Malin och Erik
Soﬁa och Pontus
Lucas, Elsa, Emil
Patrik och Soﬁa
Jacob
Fredrik och Saga
PÄR och JENNY
Molly, Majken, Stina

* 29 mars 1922

Sov i ro där björkarna susar
Sov i ro vid bergets rand
Sov i ro där älven brusar
Vila tr yggt i skogens famn
Begravningen äger rum
i S:t Petri kapell den 23/7
i kretsen av den närmaste familjen.
Tänk gärna på Sjugare Byförening
Bg 180-9888
Se minnessidor.fonus.se

Vår älskade

Maria Laurén

har stilla insomnat
men i tacksamt minne bevarad
Leksand 13 juni 2021
Syskonbarnen med familjer
Vårt liv är en vindﬂäkt,
en saga, en dröm,
en droppe som faller i
tidernas ström.
Det skimrar i regnbågens färg
en minut
men brister och faller
och drömmen är slut.

* 28 oktober 1950
har äntligen fått frid
och lämnat oss
i stor sorg och saknad
Leksand 15 juni 2021
BARN
Barnbarn
Övrig släkt och många vänner
För alltid i våra hjärtan

Nils Ferlin

Begravningen äger rum
i kretsen av de närmaste.
Stöd gärna Act Svenska kyrkan
pg. 900122-3 eller
Borlänge katthem pg. 929577-5

Begravningen kommer att äga
rum i Leksands kyrka
fredag 16/7 kl 12.00.
Tänk gärna på Parkinsonfonden
Plusgiro 901125-5

Se minnessidor.fonus.se

För mer information se
minnessidor.fonus.se

VAR MED OCH RÄDDA LIV
Swisha valfritt belopp till 123 000 4663
När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Svenska Röda Korset.
Läs mer på www.redcross.se/personligintegritet
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LEKSAND DJURA SILJANSNÄS
www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat

Pastorsexp. 0247- 807 00

Kyrktaxi 0775-505 050

Kyrkoårets söndag: Apostladagen
Gudstjänster firas i våra kyrkor med max 50 personer på anvisade platser. (Djura kyrka max 20!)
Vid utomhusgudstjänster max 100 personer på anvisade platser.
För digitala andakter hänvisar vi till svtplay.se /gudstjanst Hemsida/sociala medier

Leksands församling

Djura församling

Söndag 4 juli
11:00
Mässa på kyrkbacken
John Sund, präst.
Liselott Ambjörn, musiker.
Medtag egen stol. Vid regn i kyrkan,
då max 20 personer.
På kyrkbacken

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.
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.

Måndag-fredag
t.o.m. 2 juli
9:00-15:00

Slink-in på en fika
och läs gärna en tidning
S:t Persgården

Öppettider
Kyrkan öppen dagligen, kl: 9:00-16:00

Onsdag 30 juni
9:00
Morgonbön
John Sund, präst.
Liselotte Ambjörn, musiker.
Siljansnäs kyrka
Lördag 3 juli
19:00
Musik i sommarkväll
Liselott Ambjörn, orgel
Siljansnäs kyrka
Söndag 4 juli
16:00
Gudstjänst i Prästgårdens trädgård
John Sund, präst.
Liselotte Ambjörn, musiker.
Prästgårdens trädgård
Foto: Kat Palasi /Ikon

Tisdag 29 juni
9:30-11:00 Matbanken
Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården/ Utanför Gillestugan
Torsdag 1 juli
18:30
Kvällsmässa
Joel Ludvigsson, präst.
Leksands kyrka
Fredag 2 juli
19:00
”Sommarhäng på Solvi”
Öppen ungdomsverksamhet för högstadieoch gymnasieungdomar.
Samarrangemang mellan församlingar/
samfund i Leksands kommun.
Solvi
Söndag 4 juli
11:00
Gudstjänst
Joel Ludvigsson, präst.
Fumiko Okino, musiker.
Leksands kyrka
17:00
Sommarbön
Joel Ludvigsson, präst.
Kyrkan på Tällberg.
Andaktslokal: Tegelbruket
Tisdag 6 juli
9:30-11:00 Matbanken
Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården/ Utanför Gillestugan

Siljansnäs församling

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

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act
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PINGSTKYRKAN
Hagagatan 4, Leksand

I samarbete med

4/7

www.leksandpingst.se
Vecka 26
Enligt rekommendationer från FHM- max. 50 på plats i
hänvisade platser
Söndag 4 juli 11.00
Gudstjänst med tema Gudstjänsten
Predikan: C-G Grönberg
För mer information om våra samlingar se vår hemsida:
leksandpingst.se

v. 26
10.00 Friluftsgudstjänst hos

Ta med stol
& fikakorg!

Lundins, Lundgattu 17.
Predikan: Krister Andersson
Sång: Fyrljus

Frikyrkan Siljansnäs

Även live på

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

Söndag 4/7
11:00. Friluftsgudstjänst på Åhls Minnesgård.
Predikan av Mattias Engström.
Ta med stol och fika.

Söndag 4/7 11.00 Friluftsgudstjänst på Solvi.
Therese Palmqvist
Tisdag 6/7 14.00 Gemenskap och fika på
Café Solvi
Café Solvi öppnar lördag 3/7 kl. 14-20

Vid regn håller vi till i kyrkan.

Mer info: equmeniakyrkan.se/leksand

Faluvägen 27, Insjön • www.frikyrkan.se

Fiskgatan 5 • Leksand • 0247-103 00

Svenska kyrkan
ÅHLS FÖRSAMLING

INSJÖN

www.svenskakyrkan.se/ahl

Loppis ”Tiondeboden” Åhls prästgård, Kyrkvägen 20.
Friluftsgudstjänst. Åhls prästgård, Kyrkvägen 20.
Roger Arvidsson.
18.00 Minneskonsert till Clas Ohlson.
”Med fyra virtuosa händer från Wien till Paris”. Åhls kyrka.
Entré. Biljetter köps via Visit Dalarna.
Tisdag 6/7
13-17 Loppis ”Tiondeboden” Åhls prästgård, Kyrkvägen 20.
För aktuell information – se församlingens hemsida och Facebook.
Lördag 3/7
Söndag 4/7

11-17
11.00
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