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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 
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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!

BR 2 ROK LEKSAND
Nyrenoverat kök, stort sovrum och balkong i väs-
terläge. Till lägenheten hör ett förråd på vinden och 
i källaren finns en gemensam tvättstuga utöver den 
tvättmaskin som finns i lägenheten. Här bor Du med ett 
centralt men ändå lugnt läge med närhet till skolor och 
idrottsområdet. I avgiften ingår värme, vatten, kabel-tv 
och p-plats med motorvärmaruttag. Fiber är installe-
rat. Snabbt tillträde till lägenheten är möjligt.
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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 
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BR 4 ROK LEKSAND
Fint radhus om 4 rok varav 3 sovrum. På entréplan 
finns kök och vardagsrum och badrum med tvätt. 
Från vardagsrummet är det utgång till den mysiga 
altanen där det är skön kvällssol. På övre plan sovrum 
och badrum. Förråd och p-plats med motorvärmare. 
Barnvänligt område med närhet till centrum, skola 
och idrottsområde. I månadsavgiften ingår värme, 
v/a, kabel-tv och p-plats.

ADRESS Gropgatan 11 F UTGÅNGSPRIS 2 190 000 kr
BOAREA 97,5 M² , 4 ROK AVGIFT 6 391 kr/mån 
VISAS Torsdag 8 juli kl 12:00-13:00, anmälan krävs
MÄKLARE Lottie Mattsson 0247-25 44 00

ADRESS Rättviksvägen 64 B PRIS 1 195 000 kr
BOAREA 60 M², 2 ROK MÅNAVG 3 998 kr/mån
VISAS Torsdag 8 juli kl 12:00-13:00, anmälan krävs
MÄKLARE Lottie Mattsson 0247-25 44 00

Jordgubbar säljes i 15 liters lådorJordgubbar säljes i 15 liters lådor
sms:a gärna för beställning!sms:a gärna för beställning!

SILJANSNÄS, Fornbybanken
Tisd 6/7, Fred 9/7 kl. 18.00-18.30

Vecka 28: Tisdag 13/7 kl. 18.00-18.30

LEKSAND, Parkeringen Circle K
Tisd 6/7, Fred 9/7 kl. 16.30-17.30

Vecka 28: Tisdag 13/7 kl. 16.30-17.30

Med reservation för slutförsäljning!

DJURÅS vid Lindbergshallen. Torsd 8/7 kl. 18-18.30. Sönd 11/7 kl.16-16.30

Var rädd om 
varandra. 
Tänk på 

avståndet.

Även
hjortronsylt!

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

9/7 Fre   19.30  Black widow              
  11 år, 130 kr, Tid 2.15
11/7 Sön  16.00  Croodarna 2    
  Sv.tal, 7 år, 80 kr, tid 1.35
                 19.30  Black widow              
  11 år, 130 kr, Tid 2.15

FÖRKÖP, MER INFO, TRAILER: www.bio.se (Leksand)  
Vi finns på Facebook - Visir bio

Ditt fönster till biovärlden
Förköp -www.bio.se (Leksand)
Leksand, Faluvägen 16
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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  

Årsmöte för Olsnäs samfällighet 
på Holen i Olsnäs
Lördag 10 juli kl 10.00.

 Ärenden: bl.a. uttaxering, sedvanliga ärenden.  
Välkomna! Styrelsen.

9-11 juli 2021 
Wasasalen, Djurhedsvägen, Djura 

Öppet kl 13-17 
Servering 

Välkommen! 

Leksands 
Rödakorskrets 

Onsdagen den 14 juli startar vår 

sommarrea  

på DAMKLÄDER, 10kr/plagg
Öppettider onsdag, torsdag och fredag 
kl. 14 -17

Glad Sommar!
Välkomna!

 

Musik av 
Max Reger

Johannes Brahms
Lili Boulanger

Adolf Fredrik Lindblad
Wilhelm Stenhammar

Dirigent - Bengt Ollén 
 Pianist - Henrik Löwenmark 

SILJANSNÄS KYRKA
Lördagen den 10 juli kl 18.00

�������������������������������������������������
������������������������������������

�������������������������������������������������
������������������������������������Leksands Pastorat

MUSIK I SOMMARKVÄLL
MED

ORATORIEKÖREN VOX

�

Biljettpris vid entrén 
 Vuxna 225 kr - Ungdom 175 kr, över 12 år
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ML PSA E ETLHI
   Marionettföreställning i  Leksand 2021

Ett spel 
om en väg 

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 skol-
åldern, introduktion och scenvisning

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

80 år sedan Himlaspelets uruppförande!



Hannas GofikaHannas Gofika

Ca 8 personer 
Du behöver: 
Marängbakelser:
2 äggvitor 
1 dl socker 

Curd: 
150 g rabarber 
1 dl strösocker 

Gräddblandning: 
1,5 dl grädde 
75 g färskost 
2 msk florsocker 
0,5 msk vaniljsocker 

Topping:
Kolasås 
Jordgubbar 
Choklad

Gör så här:
Marängbakelser:
1. Sätt ugnen på 100 grader. 
2. Vispa upp äggvitorna till ett skum och tillsätt sockret lite i taget under 
vispning. 
3. Fortsätt vispa på hög hastighet tills du har en mjuk och glansig maräng. 
4. Ta en matsked och klicka ut marängen på ett bakplåtspapper och forma 
till 8 st skålar.
5. Grädda mitt i ugnen i ca 1,5 timme eller tills dem lossnar lätt från 
bakplåtspapperet. 

Curd: 
1. Skiva rabarbern och lägg den tillsammans med sockret i en kastrull.
2. Koka upp och låt småkoka under omrörning i ett par minuter, mixa det 
sedan lätt med en handmixer så du får en curd.
3. Ställ in i kylen. 

Gräddblandning: 
1. Vispa upp grädden.  
2. Blanda färskost, vaniljsocker och florsocker i en annan skål. 
3. Blanda sedan i lite av grädden i taget i färskostblandningen tills du har 
en len kräm. 

Lägg ihop bakelserna strax innan du ska äta så här: 
1. Lägg rabarbercurden i botten av din marängskål. 
2. Lägg över en klick av gräddblandningen.
3. Skiva jordgubbar och lägg uppepå och avsluta med att ringla över 
kolasås och riven choklad. 

Marängbakelser med rabarberMarängbakelser med rabarber

Recept
Marängbakelser med rabarber

Ca 8 portioner

Du behöver:
Marängbakelser:
2 äggvitor 
1 dl socker 

Curd: 
150 g rabarber 
1 dl strösocker 

Gräddblandning: 
1,5 dl grädde 
75 g färskost 
2 msk florsocker 
0,5 msk vaniljsocker 

Topping:
Kolasås 
Jordgubbar 
Choklad

Gör så här:
Marängbakelser:
1. Sätt ugnen på 100 grader. 
2. Vispa upp äggvitorna till ett
skum och tillsätt sockret lite i taget 
under vispning. 
3. Fortsätt vispa på hög hastighet 
tills du har en mjuk och glansig 
maräng. 
4. Ta en matsked och klicka ut 
marängen på ett bakplåtspapper 

och forma till 8 st skålar.
5. Grädda mitt i ugnen i ca 1,5 
timme eller tills dem lossnar lätt 
från bakplåtspapperet. 

Curd: 
1. Skiva rabarbern och lägg den till-
sammans med sockret i en kastrull.
2. Koka upp och låt småkoka under 
omrörning i ett par minuter, mixa 
det sedan lätt med en handmixer 
så du får en curd.
3. Ställ in i kylen. 

Gräddblandning: 
1. Vispa upp grädden.  
2. Blanda färskost, vaniljsocker 
och florsocker i en annan skål. 

3. Blanda sedan i lite av grädden 
i taget i färskostblandningen tills 
du har en len kräm. 

Lägg ihop bakelserna strax innan 
du ska äta så här: 
1. Lägg rabarbercurden i botten av 
din marängskål. 
2. Lägg över en klick av grädd-
blandningen.
3. Skiva jordgubbar och lägg 
uppepå och avsluta med att ringla 
över kolasås och riven choklad. 

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

Se fler recept och bilder 
på bloggen 
hannasgofika.blogg.se 
och på instagramkontot 
Hannasgofika.
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På mängder av kvalitetskläder!

REA
priset1 2/

Tänk på att hålla avstånd! Är det många kunder i butiken ber vi er att vänta utanför.

 TORGET - RÄTTVIK     TEL. 0248-100 60
60 år

1956-2016

ONSDAG 7 JULI KL. 09.00 STARTAR
STORA SOMMAR-

Musik 
i sommarkväll

Leksands kyrka
onsdag 14 Juli 20.00
ORGELKONSERT

Bengt Tribukait
Orgel och portativ

Medeltida musik, 
samt verk av Buxtehude och Bach

F  /
Begränsade platser om 50 enl.restriktioner 
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Sjöhästar i Västanvik.
Foto: Kristina Danielsson 

När det är smått på vägen får man lov att vänta
Foto: Anette Leman
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Foto: Anette Leman

Dragsängarna
Foto: Göran Ivarsson



På väg till majstången. Plintsberg.
Foto: Tobias Marciszko

Läsarbild

10
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Håll koll på brandrisken i sommar!
När det är varmt och torrt i långa perioder kan 
det bli eldningsförbud, då får du exempelvis inte:

- Grilla på engångsgrill
- Grilla på fj ället
- Elda trädgårdsavfall
- Svetsa hemma
- Grilla på fäbodvallen
- Elda gräs

För att ta reda på om 
eldningsförbud råder

besök www.wbrand.se
eller ring  010-203 17 91 

📞📞📞 0243-31 52 00 | veteranpoolen.se

Vi fixar – du njuter
✅ Bygga nytt altandäck 
✅ Beskära träd
✅ Klippa gräs & rensa ogräs
✅ Städa & putsa fönster
✅ Häckklippning

När ska vi
komma hem 

till dig?

Överraskningarnas hus och trädgårdar i Leksand

HILDASHOLM
Munthes

0247-100 62   •   www.hildasholm.org

Museum • Trädgårdskafé • Butik
Klockaregatan 5, strax norr om Leksands kyrka

12/6 – 15/8 öppet dagligen 10.30–17.00

Afternoon Tea med föredrag, onsd 14-17
Trädgårdsvandring, tisd & torsd kl 13
Hälsovandring, onsdag-lördag kl 13

Skulpturutställning i parken t o m 5 sept
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Hockeymasens 
Torgmöte 

Lördag 10/7 kl. 11.00

  LIF Supporterklubb 
hälsar ER välkomna till till Torget i 
Leksand och ”snacka hockey” med   

2 av de största legenderna
Mats Åhlberg och Dan 

Söderström! 

Kaffe ”mä duppa” ingår!

SKALLSKOGS 
LEVANDE FÄBOD 

6 juli kl 11-14, Bakdag.
Vi bakar tult på traditionellt vis, kom och titta. 

Fäbodkafé är öppet.

14 juli kl 10.00-13.00, Vandring i fäboden.
Skallskogsrunda se fäbodens natur och växter 
med kommunekolog Åsa Rydell. Avslutas med 

kaffe och ”doppa”. Max 20 personer. 
Förbokas med sms: 070-211 26 65. 250 kr/pers

8, 15, 22 och 29 juli kl 19.00 Sillkvällar.
Glödstekta sillfiléer med goda tillbehör,

 hembakt bröd.
 Förbokas med sms: 070-211 26 65. 250 kr/pers

Swish finns men vi är i skogen på en fäbod, 
kontanter fungerar bäst.

Följ oss gärna på Instagram: skallskogsfabod 
Facebook: Skallskog fäbod, 

Hemsida: www.landgardens.se

ÖPPET 
DAGLIGEN
Juli kl.10-18 

fri entré

Björkberget, Siljansnäs  
Tel: 010-225 03 29     
www.naturumdalarna.se  

SOMMARAKTIVITETER VARJE DAG 
PÅ NATURUM!
Läs mer på vår hemsida. Välkommen in för att ta dig ut!

Naturum Dalarna 

naturum.dalarna
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Almberg 54 2 rok 33 kvm
PRIS 695 000 KR BYGGÅR 1999 VISAS FRE 14/5 KL. 
15.30-16.00 ANMÄLAN KRÄVS ADRESS ALMBERG 54
TELEFON 0247-155 00 MÄKLARE JENS BERGGREN

FRITIDSHUS

Hjortnäsheden Stenbacken
PRIS 900 000 KR - 950 000 KR. ADRESS
HJORTNÄSHEDEN STENBACKEN 3 & 5
TELEFON 0247-155 00 MÄKLARE ÅSA DANIELSSON

BARA 2 TOMTER KVAR

LEKSAND | NORSGATAN 23 E | TEL 0247-155 00 | WWW.SVENSKFAST.SE/LEKSAND



Ingredienser (4 port):
Morotsbiffar: 6 finrivna morötter, 
1 finhackad gul lök, 2 ägg, 3 msk ströbröd, 
1 msk potatismjöl. Salt och peppar. 
Olja till stekning.
Rostad potatis: Ugn 200 grader. 
600 g fast potatis i klyftor. Olja, 
torkad rosmarin. 
Tsatsiki: 1 gurka, 2 dl matyoghurt, 
1 finriven vitlöksklyfta, 1 tsk honung, 
1 tsk balsamvinäger, ½ citron, 
4 msk olivolja, 1 kruka dill. Salt. 
Tomatsallad: 4 tomater, 3 msk olivolja, 
1 msk vinäger.

Gör så här:
Morotsbiffar: Finriv morötterna och hacka löken. Blanda ägg 
med skorpmjöl och potatismjöl, blanda ner löken och låt stå ca 5 
minuter. Späd ev. med lite vatten. Rör ner morötterna och salta och 
peppra (jag provade även lite citronpeppar). Forma biffarna med 
hjälp av en sked och stek i olja. 
Rostad potatis: Skölj och borsta potatisen och behåll skalen på, 
dela i klyftor och lägg i en ugnsfast form. Häll på lite olja och strö 
över lite rosmarin, rosta i ugnen tills potatisen är mjuk och fått fin 
färg. 
Tsatsiki: Dela gurkan och riv den på grova sidan på rivjärnet, 
krama ur den som en snöboll så den tappar så mycket vatten som 
möjligt. Blanda youghurt, vitlök tillsätt honung, balsamvinäger, en 
skvätt citronsaft samt 2 msk olivolja. Blanda i en kramade gurkan 
och smaka av ev med salt och peppar. 
Tomatsallad: Skär tomaterna i trevliga bitar, droppa över lite 
olivolja och vinäger. Salta och peppra.

 

Recept av Eva-Lott LångbergRecept av Eva-Lott Långberg

Morotsbiffar med Morotsbiffar med 
rostad potatis, tsatsiki rostad potatis, tsatsiki 
och tomatsalladoch tomatsallad

14 15
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Pingstkyrkan Leksand

Övermo Backåkersv 1 • 0247-255200

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

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 

072-560 69 73
mattias@insent.se

GärdesgårdGärdesgård
enligt traditionenligt tradition

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!!
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Rättvik,
Insjön och
Leksand

flyttar ihop!
Från och med den 1 juli hälsar vi

dig välkommen till Torget 8 i Leksand.

Där blir vi fler rådgivare och specialister och blir ännu
mer tillgängliga för dig i din vardag.

Vi får nya telefonnummer. Utöver det fungerar allt precis som 
vanligt. Du behåller dina kontonummer och om du har autogiron 

och e-fakturor kommer de att fungera precis som de gör nu. 
Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om samman-

slagningen eller om din ekonomi.

Efter flytten hittar du våra öppettider och kontaktuppgifter på
handelsbanken.se/leksand.
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Välkommen
till din lokal bank

i Leksand

Översta raden fr vänster: Magnus Johansson,
Linda Signell, Anna Arvids och Andreas Torpmark.

Nedre raden fr vänster: Anders Ekström, Josefin Jansson, Ann-Catrin Torrång, 
Jenny Äkerström och Karin Gunnars

Du hittar alla våra kontaktuppgifter på handelsbanken.se/leksand
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Trycket 
i Dalarna 
AB byter 
ägare
FLASHBACK

40 år är en lång tid när man ser 
tillbaka. I vår bransch har det hänt 
en hel del. Fotosättare, gnuggbokstä-
ver, filmslagning... Nu finns väl inte 
ens de orden kvar? Men det var vad 
man använde när vi började med 
Trycket 1978. Sen kom Apple IIe, vår 
första dator och Typestyler, vårt första 
program för original. Fiskformade 
texter! Digitaliseringsbord, en prick 
i taget. Vilken Revolution! Efter det 
har det gått allt fortare i den digitala 
världen. Mac! Screentryck, som varit 
vår grundverksamhet, görs däremot 
på exakt samma sätt idag som när vi 
startade. För hand och med hjälp av 
speciella maskiner. Det känns Tryckt i 
en föränderlig värld!

När vi nu lämnar vidare till nya ägare 
vill vi passa på att tacka några stycken:

Personalen, helt fantastiska, som 
har varit med oss i vått och torrt. 
Tack för tålamodet. Tack för hjälpen!
Kunderna, flera ända sedan starten 
(en del rena inventarierna :) Fortsätt 
Handla Lokalt.
Vännerna som funnits kvar hela
tiden trots att vi alltid bara jobbat. 
Ni vek även en hel del tröjor!
Samarbetspartners genom åren 
med New Wave i spetsen sedan 1982.
Säljarna, de vi såg fram emot att få 
besök av. En sålde t.o.m. sin båt till oss. 
Flyter än kan meddelas.
Kollegorna, av en del även kallade 
konkurrenter, men som Lasse sa: 
”Änt vi ilag!”
Lars-Erik som höll oss organiserade 
under den sista minst sagt turbulenta 
tiden.
Köparen som vi tror Bokstavligen 

kommer att göra framtiden för Trycket 
ljus som en sommardag. Lycka till! 
Vi rekommenderar er å det varmaste.

Nu säger vi som Skrot: ”Tack & Hej, 
leverpastej!” (och ber om ursäkt för de 
dåliga skämten :)

Familjen Hofvander
Trycket

TRYCKET BLIR 
EN DEL AV 
BOKSTAVEN
Tryckerikoncernen Bokstaven i Rättvik 
AB expanderar och förvärvar Trycket i 
Dalarna AB. För Trycket betyder detta 
att verksamheten framöver kan erbju-
da ett bredare utbud av tjänster inom 
tryck, skylt, kartong och digitaltryck.

Bokstaven i Rättvik AB med verk-
samhet i Rättvik, Leksand, Mora, 
Svärdsjö, Falun och Filipstad förvärvar 
Trycket i Dalarna AB med hemvist i 
Mora. Koncernen kommer därmed att 
ha nära 30 anställda. 

Trycket är ett företag som erbjuder 
skyltar, banderoller, bildekor, textiltryck 
och presentreklam. 
Företaget startades i Mora 1978 av Per 

och Helene Hofvander och har varit 
en stabil och trogen leverantör till sina 
kunder under alla år. 
Enligt Håkan Johansson, VD på 
Bokstaven, är samordningsmöjligheter 
och att kunna bredda sitt erbjudande 
till marknaden en av nycklarna för att 
klara framtiden:

– Den lokala närvaron är viktig vilket 
är en av anledningarna till att vi vill 
växa till ytterligare orter. Nu kommer 
Trycket att få möjlighet att erbjuda 
hela vårt produktsortiment och vi 
kan erbjuda våra kunder allt det som 
Trycket är så duktiga på, förhopp-
ningsvis till gagn för företagen på våra 
respektive orter.

– Tillsammans med näringsliv och 
organisationer i hela Dalarna hoppas 
jag att vi kan utveckla och säkra 
framtiden för våra företag och dess 
anställda, säger Håkan Johansson om 
affären som blev klar nu i juni 2021.

TRYCKET 
– EN DEL AV 
BOKSTAVEN – 
SATSAR PÅ 
LOKAL NÄRVARO 
OCH SERVICE
Trycket kommer att bli kvar i samma 
lokaler i Mora som tidigare, och drivas 
vidare i samma namn. 

– Vi har ambitionen att utveckla 
servicen och successivt erbjuda en 
större palett av valmöjligheter när det 
gäller trycksaker, skyltar och reklam, 
säger Håkan Johansson.

Kunderna i Mora kommer att mötas 
av personal de redan känner, som 
förutom skyltar, banderoller, bildekor, 
printade och screentryckta dekaler, 
klädtryck och presentreklam, nu även 
kommer att kunna erbjuda trycksaker, 
kopieringstjänster, tidningar, 
kartonger m.m.



www.petersbuss.se

SPA Resa 
till Pärnu 9 dgr

Del i 2 b-hytt/dbb. rum. Helpension och 
18 behandlingar ingår på hotellet

1/8, 15/8, 29/8, 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11

6995 – 6495:-

www.petersbuss.se
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STOPP
I AVLOPPET?

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

Tel. 070-679 75 77

30 år i 
branschen.

Nätet
Foto: Göran Ivarsson

ML SERVICEML SERVICE
WWW.MLSERVICE.INFO

070-261 10 50

STUBBFRÄSNING 
& VASSKLIPPNING
STUBBFRÄSNING 

& VASSKLIPPNING
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Bilnyhetsbyrån Johannes Gardelöf CNP AB presenterar: 
Krönika / Carl-Ingemar Perstad

För Sverige – i bilen

När prins Carl Philip tar på sig hjälmen och tävlar i Porsche Carrera Cup Scandi-
navia så är han inte den förste svenske motorprinsen. I sin älskade Bugatti Type 
35B sopade prins Bertil banan med konkurrenterna nere på kontinenten redan på 
trettiotalet och för att slippa uppmärksamhet tävlade han under namnet Monsie-
ur Adrian. Men hans far tillika dåvarande kungen, Gustaf VI Adolf, satte stopp 
för karriären.

•     •     •
Motorsport ansågs alltför farligt för prins Bertil som var ”förste reserv” till kungatronen. 
Däremot släppte han aldrig sitt motorintresse och när jag träffade prins Bertil på Ring 
Knutstorp 1986 pekade han stolt på tävlingsoverallens Bugattimärke. Hjälmen var däremot 
utbytt mot en svart basker och prinsessan Lilian var dagen till ära co-driver. Prinsen visade 
mig runt bland bilarna i depån och berättade gamla minnen.
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•     •     •
När vi kom fram till en Bugatti Type 35B som var 
identisk med prinsens egen tävlingsbil log han stort 
och berättade hur svårkörd den var med sina smala 
däck - speciellt i hög fart. Innan prinsen och prin-
sessan tog plats för en runda på Ring Knutstorp var 
det dags för mopedrally. Den långe prinsen kryper 
ihop för att minimera luftmotståndet och körde om 
landshövdingar och andra höjdare till publikens stora 
jubel.
•     •     •
Sedan tror ni kanske att limousiner och säkerhets-
vakter stod uppradade för en säker transport hem till 
slottet? Nej, inte alls. Det var inte en livvakt i sikte 
när Bertil och Lilian körde hem på tu man hand i en 
silverfärgad Saab 900 vars motor påstods ha begåvats 
med en specialturbo med högre laddtryck, enbart för 
prinsen.
•     •     •
Annars var favoritbilen en ytterst ovanlig Aston Mar-
tin DB2 från 1952. Men han hade också många andra 
sällsynta rariteter i garaget och prins Bertil tog gärna 
chansen att pröva något nytt. När exempelvis Philip-
sons i Stockholm visade upp första Måsvinge-Merce-
desen 1954 så var prinsen på plats redan under första 
pressdagen och trängdes tillsammans med landets 
motorjournalister.
•     •     •
Kung Carl Gustaf gör heller ingen hemlighet av sitt 
bilintresse. Även om hovet flera gånger upprepat 
att medlemmarna i kungafamiljen kör miljöriktiga 
hybrider så lyser motorintresset igenom. Kungens 
personliga ögonsten är en AC Cobra från 1966 och 
senaste inköpet är en turkosfärgad BMW M8 Com-
petition Gran Coupé med 635 hästar under huven.
•     •     •
Kungahusets genuina motorintresse är vida känt och 
den 21 augusti är det dags för Carl XVI Gustafs eget 
rally på Öland – Svenska Kungsrallyt. Arrangemanget 
firar tjugofemårsjubileum och som konferencier på 
torget i Borgholm får ni möta min kollega Johan-
nes Gardelöf. Undrar du vilken bil konungen dyker 
upp med i år? Tja, förmodligen sin Volvo PV60 från 
1946 som alltså är årsbarn med huvudpersonen. För 
Sverige – i bilen!

Carl-Ingemar Perstad,
CNP:s USA-korrespondent / © CNP AB
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Melodikrysset v.27 - 10 juli

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.25
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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:
Tisdagar

Tryckeri:
Bokstaven AB

Distributör:
Posten

Upplaga:
12 500 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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.........................Smått & Gott.....................................
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Slipar saxar, knivar m.m. 
Reparationer även symaskiner.

Kan hämta och leverera. Ring 070-398 32 29

KÖPES LP-skivor
076-314 04 48
Rock, pop, progg, 
hårdrock, jazz m.m. 
Köper även CD-skivor i större partier.

................................................ 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

SKOLHUSBODEN VÄSTANNOR
Antikt och Kuriosa

Söndagsöppet 11-15
(andra tider/dagar efter överenskommelse per tel) 

Västannor Skolhusvägen 17
Tel. 0247-33556. VÄLKOMNA!

BRAGEHALL
Plintsbergsvägen 210, Leksand, 

intill Riksv. 70, mellan Leksand o Rättvik

070-313 32 89

Bakluckeloppis 
söndagar från kl. 11

Säljare från kl. 10

 SKYLIFT UTHYRES
Till privatpersoner som vill måla om sitt hus.
   Dino 125T,   12,5 m. Självdrift.   LGF-skyltad.

   Ej till mur/puts, tjärarbeten.
   fredag kv.-söndag kv. 1600:-

   söndag kv.- fredag kv. 4000:-
   söndag kv- söndag kv. 5000:-

   070-353 74 99

Dalakonst säljes privat
Många olika dalakonstnärer 

Tel 070-6495880



.........................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: 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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Bostad!

Köpes!

Övrigt!

Säljes!
Tvättmaskin Elvita, toppmatad, 7 kg, 

6 månader gammal.
Nypris 7000:-, säljes nu för 4000:- 

p.g.a. flytt.
070-591 04 67, 070-792 13 28

---------------------------
Matbord 220cm x 100 cm, 

8 stolar med dynor, mörkgrått.
Fabrikat Jutlandia. Pris 1100 kr.

Mobilnr 070-7757721
---------------------------

Mercury 7,5 hk -76 med tank.
Impeller bytt för 2 år sedan. 1500:-

070-516 56 24
---------------------------

Sängstomme dubbelsäng 180, vit 
+ 2 st sängbord. 750 kr.
Majlett 076-0886975

---------------------------
MC Suzuki Intruder -03. 1400 cc, 

en ägare, nybesiktigad, 2500 mil.
MC-kläder dam och herr finns också.

072-22 38 134
---------------------------

Stickade barntröjor.
3 mån…150:-, ½ år……200:-

1 år……275:-, 2 år……300:-
3 år……325:-, 4 år……350:-
5 år……375:-, 6 år……400:-

070-585 44 85
---------------------------

Två veteranbilar.
Volvo 343 årsmodell 1976.

Dodge Dart årsmodell 1966.
070-54 18 781

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

Min hyresgäst har fått sitt drömjobb 
och flyttar så: Fullutrustat Möblerat 
hus 63 kvadrat öppen planlösning 
med sovloft djur/rökfritt passar 1-2 

personer uthyres i Djura från 1/8 , 
fast inkomst/goda referenser krävs 

varmhyra 7500 kr/mån 
070-8583563

---------------------------
HYRES 20 MÅNADER

Önskar hyra hus eller gård, Tällberg,  
Leksand eller Rättvik.  Gärna trädgård. 

Ordnad ek, goda ref, rökfria, aktsamma. 
Anders, Ratha och vovve. 

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

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) 
---------------------------

Köpes Bernina symaskin
0706400265

---------------------------
Begagnad 50 spis, kyl o frysskåp 

och en liten diskbänk till 
sommarstugan i Orsa.

073-997 28 38
---------------------------

Loppis i Lundbjörken
Lördagen den 10 juli 10-15.
Vandringsloppis i fäboden. 

Mer information vid majstången 
Bygattu-Almgattu.

---------------------------
LOPPIS I LADAN

Öja, ickholmsvägen 6, Vikarbyn
 4 juli - 31 juli 

Öppettider kl. 13.00- 18.00 
Välkomnar er för 4:e året med 

mycket nytt.
---------------------------

Byloppis i Sundsnäs
Lördag 10 juli kl. 10-15

Inställt vid regn.
Välkomna!

---------------------------
Gårdsloppis

Efter dödsbo på Käringbergsvägen 9
10- 11 juli klockan 11.00-16.00
---------------------------

Loppis i Övermo By
Lördag 10 juli kl 10-16 

Ett 20-tal hushåll i byn har loppis 
på sina gårdar. På anslagstavlorna 

och vid bystugan finns kartor uppsatta 
som gör det lätt att hitta. 

Kaffe med bröd och korv att grilla 
finns vid varvet , likaså parkering. 

Välkomna !
Övermo By o bystugeförening

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

BYSTUGAN I TÄLLBERG  9-10/7
Fredag 15-18
Lördag  10-14

Kläder, nytt och vintage m.m.
---------------------------

Liten plastbåt 
i Siljansnäs är STULEN/bortförd. 

Båten låg uppdragen och omvälvd på 
strandkant. Tillhörande åror har vi kvar 

hemma. Eventuell upplysning 
tel 070-510 00 10.

---------------------------
Bäddsoffa, gratis

I fint skick med två bäddar. 
Finns för avhämtning i Stumsnäs. 

Ring 070 4650068
---------------------------

Loppis Hjulbäck
Hjulbäcksvägen 83

10 & 11 juli kl. 10.00 - 18.00
Kläder, verktyg, husgeråd m.m.

Endast Swish
---------------------------

Loppis 
med nya och gamla fynd,

Porslin, prydnader, böcker, kläder 
och andra prylar! Vi bjuder på fika!

Välkomna till Västanvik 
Jerusalemsvägen 1, Leksand 

Tid: 9-10/7 kl 11-15
---------------------------

Loppis
Vid Karlsviks Herrgård Rättvik
Vid infartsrondellen från Leksand

Öppet fre-sön 11-16. 
Här finns antikt, allmoge, glas, porslin 

och allehanda samlarföremål
076-848 18 13

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

Övrigt!



Zorngården, Mora
Foto: Bitte Berlin
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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



Nu har det vänt

En av de mest uttjatade och tråkiga
kommentarer som ges den här tiden.
Sommarsolståndet den 21 juni som
återigen ger oss mörkare tider. Och
visst blir det så men jag hoppas att vi
alla njuter av sommar, sol och bad.
Det är semestertider, vilket märks
tydligt på Noret och vägen till
campingen och Sommarland. Tycker
även vi sk friherrar och -damer får ta
ut semester på sommaren även om vi
har det året om så att säga..

Men, som någon uttryckte det på
Facebook, alla som redan nu säger
att det går mot mörkare tider ska ha
en käftsmäll. Kanske lite drastiskt
men ändå ett uttryck för den bildlika
känslan.

Det verkar ha vänt även för vårt
svenska landslag i fotboll. En oväntad
(?) gruppseger gav oss en lättare
åttondelsfinal mot Ukraina. Nu skriver
jag det här dagen innan de ska mötas
så risken är att jag får äta upp min
sko pga detta. Men det tänker jag inte
göra ändå oavsett resultat. Jag
hoppas i alla fall att våra nya unga
grabbar tar för sig och ger oss
ytterligare matcher i detta EM.

Nu kanske jag upplevs som att svära
i kyrkan men fotboll är faktiskt
världens största idrott sett till
betraktare. Mer än hälften av Jordens
befolkning gillar fotboll. Sett till
utövare är det ännu mer
överraskande med Volleyboll som #1.

Sorry leksingar men hockey är inte
med på topp-10-listan. Men det kan ju
vara kul ändå :)

Och sist men inte minst så ser det ut
att ha vänt även i smittspridningen av
Covid-19. Ska verkligen inte jinxa det
här, finns alltid en risk att smittan bara
tagit sommarledigt även den. Vill inte
se en ökning till hösten igen som det
blev förra året. Finns trots allt en
viktig faktor som talar mot en fortsatt
spridning och det är att fler och fler
blir vaccinerade vecka för vecka.

Nu ser det ut att vara ca 30% som är
färdigvaccinerade och ungefär 50%
som fått första dosen. Jag ser fram
emot att efter den 1 juli få ett
vaccinpass som gör det möjligt att bli
mer transportabel i världen. Så låt
oss hoppas att det inte kommer fler
mutationer eller annat kopplat till
viruset som förlänger eländet.
Det räcker nu!

Ha en skön läsning och kom ihåg:
Våga vaccinera dig för allas skull!

Hälsar PG Gregard
5b
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Min älskade Maka
Vår kära Mor, Farmor, 

Mormor och Dotter

Marianne 
Brusk Risgård

* 15 mars 1958

har hastigt lämnat oss 
i stor sorg och saknad

Björkberg 
18 juni 2021

H Å K A N
PETER och ERIKA

Elsa, Linnea
ANETTE och MATS

Olle, Nils, Kesti
Gunborg

Släkt och vänner

Hur tyst, hur öde, 
hur tomt här hemma
När den vi älskat 
oss lämnat har
Ej mer hör vi hennes 
kära stämma
Men i vårt minne 
hon lever kvar

Begravningsgudstjänsten äger rum i
kretsen av de närmaste. Tid för avsked

ges för de som vill i Leksands kyrka
torsdagen den 22/7 kl 15.00 - 15.30.

Tänk gärna på Hjärnfonden
givartelefon 020-523 523

Siljans Begravningsbyrå

Stort tack
till Hemtjänsten Leksand Södra,  Dagverk samheten, 
 Hemsjukvården,  Biståndshandläggare och alla  

andra som hjälpt
Staffan Palmcrantz 

att få en vacker och värdig ålderdom.

Ett särskilt tack till er som kommit från fjärran länder  
och berikat svensk äldrevård.

/ Carin och barnen

Äppelblom
Foto: Bitte Berlin
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LEKSAND   DJURA   SILJANSNÄS
www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat

Pastorsexp. 0247- 807 00     Kyrktaxi 0775-505 050

Kyrkoårets söndag: 6:e söndagen efter trefaldighet

3b

Gudstjänster och konserter som firas i våra kyrkorum begränsas utifrån lokalens förutsättningar och rådande 
restriktioner om minst 1 m avstånd mellan sällskap och minst 2 m avstånd vid församlingssång. 
Enligt restriktioner från 1/7. För uppdaterad info se hemsida eller ring 0247-80700.

Leksands församling

Lördag 10 juni
19:00

Söndag 11 juli 
16:00

Musik i sommarkväll
”En bukett kvinnliga tonsättare” 
Maria och Eva Kristenson, flöjt sång orgel 
och piano. Tobias Eriksson, gitarr.  
Djura Kyrka

Friluftsgudstjänst vid Gråda magasin
Per Rönnegård, präst. 
Liselott Ambjörn, musiker. 
Medtag kaffekorg 
Gråda 

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 7 juni
 9:00

Söndag 11 juli 
11:00 

Siljansnäs församling
Öppettider 
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.

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

Musik i sommarkväll 
Vokalgruppen Simplyfive 
Leksands kyrka

Via Sacravandring
med John Sund, präst. 
Samling vid klockstapeln.
Klockstapel vid Leksands kyrka
Kvällsmässa 
John Sund, präst.  
Leksands kyrka

”Sommarhäng på Solvi”
Öppen ungdomsverksamhet för högstadie 
och gymnasieungdomar. Samarrangemang 
mellan församlingar/samfund i Leksands 
kommun.  
Solvi

Högmässa
Joel Ludvigsson, präst. 
Fumiko Okino,  musiker.    
Leksands kyrka
Sinnesrobön
Sten Boman, präst.
Kyrkan på Tällberg. 
Andaktslokal: Tegelbruket

Måndag-torsdag   Sommarcafé
12:00-16:00  S:t Persgården

Veckomässa 
John Sund, präst. 
Liselotte Ambjörn, musiker.
Siljansnäs kyrka

Friluftsgudstjänst på Holen i Olsnäs
Per Rönnegård, präst. 
Liselotte Ambjörn, musiker.
Olsnäs

Tisdag 6 juli
9:30-11:00 

Onsdag 7 juli
20:00

Torsdag 8 juli
17:00

18:30

Fredag 9 juli
19:00-22:30

  
 
 
 
Söndag 11 juli  
11:00

17:00

  

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

Tisdag 13 juli
9:30-11:00 
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ÅHLS FÖRSAMLING
Svenska kyrkan INSJÖN www.svenskakyrkan.se/ahl

Lördag 10/7  11-17 Loppis ”Tiondeboden” Åhls prästgård, Kyrkvägen 20. 
Söndag 11/7 11.00 Gudstjänst i Åhls kyrka. Efterföljelse. Sten Boman. 
Tisdag 13/7  13-17 Loppis ”Tiondeboden” Åhls prästgård, Kyrkvägen 20. 
För aktuell information – se församlingens hemsida och Facebook.

   

Faluvägen 27, Insjön • www.frikyrkan.se

 

               

Söndag 11/7 
11:00. Friluftsgudstjänst i Sunknäs.  
           Hos Anderssons, Sunknäsvägen 26.
           Predikan av Margareta Kristensson. 
           Ta med stol och fika.

               Vid regn träffas vi i kyrkan.

PINGSTKYRKAN
Hagagatan 4, Leksand
www.leksandpingst.se

 Vecka 27
Enligt rekommendationer från FHM- max. 50 på plats i 
hänvisade platser
Söndag 11 juli 11.00   Gudstjänsttema: 
  Den unga generationen.
   Predikan: Victor Neljesjö
För mer information om våra samlingar se vår hemsida:   
leksandpingst.se

v. 27
I samarbete med

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

Även live på Frikyrkan Siljansnäs

11/7 10.00 Friluftsgudstjänst på
Landinsgården i Backen, Almo.
Predikan: Fredrik Arwehed
Sång: Zetterlunds

Ta med stol
& fikakorg!

Söndag 11/7 11.00 Gudstjänst utomhus på  
  Solvi.  Therese Palmqvist,  
  Alf D Blomqvist.
Tisdag 13/7 14.00  Café Solvi.  Gemenskap  
	 	 och	fika 

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



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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