MAGASIN

En del av Bokstaven AB • www.magasinleksand.se • vecka 14, 6/4 2021

SÄSONGSKORT
KÖP DITT SÄSONGSKORT IDAG

VAR MED OSS
HELA SÄSONGEN
Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till dig
som varit säsongskortsinnehavare under den
innevarande säsongen, 2020/2021.
Säsongskorten till våra hemmamatcher i såväl
SHL som SDHL säsongen 2021/2022 finns nu att
köpa på leksandsif.se.
Vid frågor, kontakta:
biljett@leksandsif.se
0247-644 00

leksandsif.se

Sälj ditt fritidsboende
med oss. Vi har fler
köpare än någonsin.
Just nu har vi fler som söker fritidshus än någonsin. Som drömmer om en egen
plats vid sjön, slätten, älven, skogen, fältet, stranden, åkern, myren, ängen eller bäcken.
När du anlitar oss har du fördel av att vi kan allt om Leksand och att vi är del i en av
Sveriges största mäklarkedjor som matchar din bostad med köpare över hela landet.
Välkommen in i butiken eller läs mer på svenskfast.se/leksand

JENS BERGGREN
Fastighetsmäklare
0736 82 96 34

ÅSA DANIELSSON
Fastighetsmäklare
0708 83 44 57

EMELIE BÖRJES
BJÖRKLUND
Mäklarassistent
0247 155 00

NIKLAS SANDBERG
Franchisetagare,
Fastighetsmäklare
0702 75 54 43

LEKSAND | NORSGATAN 23 E | TEL 0247 155 00 | SVENSKFAST.SE/LEKSAND
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CENTRALA LEKSAND BOSTADSRÄTT

VILLA

CENTRALA LEKSAND BOSTADSRÄTT

VILLA

Rättviksvägen 64C 3 rok 74.5 kvm

Järnavägen 59 3 rok 73 kvm

AVGIFT 4 799 KR BYGGÅR 1989 ADRESS RÄTTVIKSVÄGEN 64C TELEFON 070-883 44 57
MÄKLARE ÅSA DANIELSSON EP 120 kWh/kvm/år

TOMTAREA 885 KVM BYGGÅR 1968 ADRESS JÄRNAVÄGEN 59 TELEFON 070-883 44 57
MÄKLARE ÅSA DANIELSSON EP 186 kWh/kvm/år

Rättviksvägen 64C 3 rok 74.5 kvm

Järnavägen 59 3 rok 73 kvm

AVGIFT 4 799 KR BYGGÅR 1989 ADRESS RÄTTVIKSVÄGEN 64C TELEFON 070-883 44 57
MÄKLARE ÅSA DANIELSSON EP 120 kWh/kvm/år

TOMTAREA 885 KVM BYGGÅR 1968 ADRESS JÄRNAVÄGEN 59 TELEFON 070-883 44 57
MÄKLARE ÅSA DANIELSSON EP 186 kWh/kvm/år

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

Leksand | NORSGATAN 23 E | TEL 0247-155 00 | WWW.SVENSKFAST.SE/LEKSAND
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Aktuella
aktiviteter...
Din och samhällets utveckling är vårt fokus!
Höstens yrkesutbildningar

Ansökan senast 16/5

Hantverk- finsnickeri:
800p
Alla som gick ut en yrkesutbildning
hos vuxenutbildningen
LeksandI samverkan med Leksands gymnasium, ca 2 terminer

Rättvik förra året fick jobb!
Barn och fritid: 1400 p

Inriktning Barnskötare eller Elevassistent—ca 3 terminer
(olika studieformer är möjliga)
Validering-- Individuellt upplägg
Svenska, Engelska, Matematik och Samhällskunskap
både på grundläggande och
gymnasienivå finns alltid på
plats och många andra kurser
på distans i samarbete med
Hermods. Studiesupport i de
flesta kurser finns både på
plats och via distans.

Vård och omsorg: 800p/1500p

Vårdbiträde—ca 2 terminer, fördjupning undersköterska ca 1 termin
(olika studieformer är möjliga)
Validering-- Individuellt upplägg

Kock-lärling: 1000p

Kockutbildning på ca 2 terminer
Grundläggande svenska som andra språk eller motsvarande
språkkunskaper är ett krav för alla våra yrkesutbildningar.

Vill du veta mer? Kolla www.leksand.se/vux
Telefon: 0247-80668

Ha en trevlig vecka!
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Foton tagna lördag 20/3 vid solnedgången Tällbergs strand.
Skön kvällspromenad på isen. Fler verkar tycka det också!
En Björn? En Varg? Eller kanske en Slarver som kastar pengar och skor efter sig?
Nej... Det var Järvspår! Järven har också synts till vid Vikarbyn på isen. Foto: Rikard Evertsson
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MAGASIN

Manusstopp av annonser
för vecka 15
MAGASIN

Tisdag 6/4 kl. 11.00
Magnus Åker
Säljare

Välkommen in med er annons!

Magasin Leksand • Norsgatan 24 • LEKSAND
annons@magasinleksand.se • 0247-132 01 • www.magasinleksand.se
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94,1 & 89,1 MHz
Radio Siljan med musiken från Här, Då och Nu.

Påsk & vårvintersol!
100 st reklambudskap i 1 mån för endast 3450 kr,
sändningsklart !
Vi bjuder på produktionen!

Ring i dag så kan Du höras i radion i morgon!
Boka på 0250-105 05 (Erbjudandet gäller till 15/4)

Telefonsluss
0250 – 10 000

Växel
0250 – 10 500

Annons avd.
0250 – 10 505

ÄNDRADE ÖPPETTIDER!
Under rådande omständigheter så är kontoret bemannat

Måndag
Tisdag
Onsdag
MAGASIN
Torsdag
Fredag

8-12
8-16 Lunchstängt 12-13
8-12
Stängt
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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GÅRD I GRÄV
GÅRD en
I GRÄV
Här väntar
fastighet med genomgående välhållet skick på
väntar ensom
fastighet
med
genomgående
skick på
såvälHär
boningshus
uthus,
gäststuga,
härbrevälhållet
samt garage.
boningshus
somUppvärmning
uthus, gäststuga,
härbre samt garage.
Stor såväl
och lättskött
tomt.
via jordvärme.
Stor och lättskött tomt. Uppvärmning via jordvärme.
Välkomna!
Välkomna!

Smygstarta din försäljning
Smygstarta din försäljning

Nu
efterfrågan
på på
Nuärärdet
dethög
hög
efterfrågan
Nu
är
det
hög
efterfrågan
på
fastigheter
och
vi
har
köparna!
Skaffa Försprång nu!
fastigheter
och
vi
har
köparna!
Skaffa Försprång nu!
fastigheter och vi har köparna!
Med kostnadsfria tjänsten Försprång®
serMed
dinkostnadsfria
mäklare till att
allt finns
på plats
tjänsten
Försprång®
när
ärmäklare
redo atttillsälja.
serdudin
att allt finns på plats
när du är redo att sälja.

ADRESS Gräv 52 PRIS 2 795 000 kr
ADRESS148+14
Gräv 52M²,
PRIS
2 795TOMT
000 kr
BO/BIAREA
4 ROK
4 575 M²
BO/BIAREA
148+14 M², 4 ROK TOMT 4 575 M²
VISAS
Enligt överenskommelse
VISAS Enligt överenskommelse
MÄKLARE Johan Vikström 072-243 70 25

Läs mer på: www.lansfast.se/forsprang
Läs mer på: www.lansfast.se/forsprang
Sommaren
står runt hörnet och det börjar bli dags att
Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling
Leksand
köpa
fritidshuset, hitta drömvillan
med trädgård eller
Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling
Leksand
lägenheten med
balkong
i söderläge.
Torget
4, 793
31 Leksand | 0247-25 44 00

MÄKLARE Johan Vikström 072-243 70 25

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

leksand@lansfast.se
|| www.lansfast.se/leksand
www.lansfast.se/leksand
Funderar
du på att sälja? Kontakta
oss så hjälper vi dig
leksand@lansfast.se
med en snabb och smidig bostadsaffär.
Läs mer på lansfast.se/leksand

Länsförsäkringar
Leksand/Rättvik
LänsförsäkringarFastighetsförmedling
Fastighetsförmedling Leksand/Rättvik
Torget
Storgatan99Rättvik
Rättvik
Torget 44 Leksand, Storgatan
0247-25
0247-2544
4400,
00,0248-103
0248-103 05
05 | www.lansfast.se/leksand
www.lansfast.se/leksand

Guld, Silver, Mynt

KÖPES
Guld,
Silver,
Mynt
Onsdag 4/10 kl. 13.00 - 17.00
Hotell Scandic Upplandia
KÖPES
Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala

Leksands Hotell, Leksandsv. 7, Leksand. Fredag 9/4 kl. 15.00-16.00
20 kr guld
10 kr guld
5 kr guld
50 kr 1975 - 76
10 kr 1972
5 kr före 1972
2 kr före 1942
2 kr före 1968
1 kr före 1942
1 kr före 1968
50 öre före 1962
25 öre före 1962
10 öre före 1962

Prisexempel.
Guldsmycken
370 kr/g guld
3200 kr
Sedlar,
1600 kr20 kr
guldPlåtmynt/Riksdaler
2150 kr
Tandguld, Medaljer,
850 kr10 kr
guld
1075 kr
Utländska mynt, Silversmycken
120 kr
5
kr
guld
700 kr
72 kr
Silverbestick (ejNS) 3500 kr/kg
1975-76
kr
35 kr50 kr
Silvertackor
530067
kr/kg
60 kr5 kr Herrfickur
före 1972
20 kr
kr
28 kr
2 kr 14/18k
före 1942 2500/4500
36 kr
Armbandsur
30 kr
före
1968 1100/2600
16 kr
14/18k
kr
14 kr2 kr h.
9,5 kr1
4,5 kr1
2,5 kr

kr Över
före301942
18 kr
år i branschen.
kr Priserna
före gäller
1968
8,50
fr.o.m. 30 mars
2021 kr
Reservation för prisändringar.
50 öre
före 1962
5 kr
10 öre f. 1962
1,50 kr

Guldsmycken,
243 kr/g guld
Tandguld, Medaljer, Sedlar
Utländska mynt
www.kihlbergantik.se
Silverpokaler,
Silverbestick ej NS
2300 kr/kg

Kihlberg Antik AB
0709-32 00 02
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Förpackning

149

TORSKRYGGFILÈ

kr
kg
Ord. pris 198 kr

Vi har utmärkt MSC-märkt torskryggfilé ca 150200 gr/st. 4 st/förpackning. Gäller hela v.14 eller
så långt vårt lager räcker.

Välkommen till oss!
ÖPPETTIDER mån-tors: 8.00–16.00 fred: 8.00–18.00 lör: 10.00–14.00
LAX

SKALDJUR

DELIKATESSER

DESSERTER

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

siljanslax

Varje dag drabbas
ett barn av cancer.
Men det finns hopp.
Swisha till 90 20 900 och
stöd forskningen. Tack.

”En spännande arbetsplats
i ständig utveckling”
Kjell Lilja anställd 18 år i företaget

Edvin Larssons Mekaniska AB i Dala-Järna

SÖKER PERSONAL
VI SÖKER:

INKÖPARE/AVROPARE, CNC-SVARVARE
OCH SVETSARE
Läs mer om respektive tjänst på www.elmab.se
OBS! Ansökningar tas emot löpande och enbart
via e-post till: jobb@elmab.se senast 15 maj.
Tjänsterna kan tillsättas innan tiden löper ut.
Alla ansökningar besvaras.
ELM ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
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ELMAB
1946

En fungerande mage och tarm är
förutsättningen för en bra hälsa!

Mag-tarmkanalen är kroppens ”
centra”. En effektiv matsmältning
är ett krav för en stark och frisk
kropp.
Matsmältningen

Läckande tarm - är ett fenomen

har två huvuduppgifter. Dels att bryta ned
mat, tills sina minsta delar, så näringen kan
tas upp av kroppen och användas för energi
och byggstenar. Den andra uppgiften är att
döda skadliga bakterier, parasiter och svamp
som kan finnas i maten. Det är framför allt
den sura och frätande magsaften i magsäcken som dödar inkräktare.

Ett tillstånd, som bland annat har samband
med förstoppning. Men kan uppstå även
utav andra orsaker. Följden blir ett tillstånd
där tarmslemhinnorna är inflammerade
och tarmen läcker ämnen in i kroppen som
normalt inte ska kunna passera tarmväggen.
Resultatet blir ofta okontrollerade immunförsvarsreaktioner av den typ som bland annat kännetecknar många reumatiska besvär.

Effekterna av att vi kanske känner oss
stressade, äter för snabbt, tuggar inte maten
tillräckligt, dricker till maten och därmed
”sköljer ned maten”, dålig kosthållning,
läkemedel, antibiotika och vårt naturliga åldrande gör att maten inte bryts ner tillräckligt.
Vi får nedsatt matsmältningskapacitet. Maten hamnar i tarmen, jäser och bildar gaser
ger symtom av uppblåsthet, svullen buk,
magknip, diarré, förstoppning eller känsla
av att det är svårt att smälta fett eller kött.
Försämrar vårt immunförsvar, återkommande infektioner, koncentrationssvårigheter,
dåligt resultat av träning, nedstämdhet eller
hormonella obalanser, är några av effekterna
av nedsatt matsmältnings kapacitet.

Våra tarmbakterier - oerhört viktiga för oss!

Dom stärker bla vårt immunförsvar, reglerar
tarmtömning och aptit, anti inflammatorisk,
förebygger infektioner. Viktiga för vår hjärnhälsa och motarbetar ångest och depression.
De största riskfaktorer för en störd tarmflora
är: virussmitta, fiberfattig, hög konsumtion
av socker eller protein, brist på saltsyra och
matsmältningsenzymer. Kronisk förstoppning eller diarré och artificiella sötningsmedel.

-Stämmer några punkter på Dig? Fakta är
att, det här är vanliga symtom för många
och för många har det blivit ett ”normalt”
tillstånd. Fast kroppen, som talar sitt språk,
säger egentligen att något är i obalans.
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Det är mycket troligt att en gammal erfarenhet ligger till grund för just att kummin och
fänkål används till rätter med kål eller till
brödbakning just av den här anledningen.

Vad kan Du göra på hemmaplan för att
stödja din mag och tarmhälsa?
Här kommer 8 goda råd:
1. Förutom fibrer och gröna blad, så gynnar

även lök, vitlök, purjolök, sparris, rå honung,
bär och jordärtskocka våra goda tarmbakterier. Det är det vi kallar för Prebiotika.

Ta en kopp te efter måltid med någon eller
båda kryddorna.
”Ansiktet är en spegel, som återger blodets renhet och matsmältningsapparatens
funktion”- Läkare F. X Mayer, i början av
1900-talet.

2. Probiotik via vår kost. Är födoämnen som

innehåller goda tarmbakterier och det hittar
vi i Surkål, Kombucha, fermenterade
grönsaker, Yoghurt/hälsofil och Kimchi.

// Ulrika Wahlstedt

Få till vana att ta 1 msk mjölksyrade
grönsaker till din huvudmåltid.
3. Kronärtskocka, har länge varit känt inom
naturläkekonsten att stimulera galla och
motverka olika matsmältningsbesvär främst
väderspänningar.
4. Tugga maten väl. Lägg ner besticken medan
du tuggar. Tugga ca 30 gånger.
5. Drick ej till maten - drick mellan

måltiderna.

6. Andas- Innan du börjar ät, ta 1 - 5 djupa
andetag och slappna av och bli närvarande i
stunden - Mindful eating.

Har du någon gång ätit en påse godis framför
en bra film och plötsligt upptäckt att det tagit
slut utan att du knappt märkt det? Det är
motsatsen till ”Mindful eating”.
7. Äppelcidervinäger: Stimulerar magsaften

och matsmältningen, ½ - 1 msk i vatten och
drick 15 min innan måltid.
Ulrika Wahlstedt är utbildad Homeopat,
Näringsterapeut, Naturmedicinare (medlem i svenska naturläkarförbundet, SNLF)
stressmanager och Hudterapeut med 25 års
erfarenhet inom naturmedicin och hälsofrågor. Håller regelbundet föreläsningar och
kurser runt om i landet.

8. Fänkål och kummin- är kända som

kryddor. Ett par verksamma örter mot
väderspänning och kramp i magen.

13

Recept av Eva-Lott Långberg

Kålrotsbiffar

med rostad potatis, stekta champinjoner
& citronsmör
Ingredienser (4 pers):
1 kålrot (skalas och
skärs i 1 cm tjocka
skivor),
1 vispat ägg,
ströbröd, salt och
peppar.
750 g potatis,
2 msk olja,
1 msk torkad rosmarin.
10 champinjoner, olja
att steka i, salt och
peppar.
75 g rumsvarmt
smör,
½ citron (riv det yttersta på skalet), salt
och peppar.

Gör så här:
Koka kålrotsbiffarna i lättsaltat vatten tills de är mjuka.
Häll av vattnet och torka biffarna.
Sätt ugnen på 225 grader och dela potatisen, blanda med
rosmarin och olja. Baka av potatisen i ugnen tills den är
mjuk, ca 20 minuter. Vispa upp ägget och vänd biffarna i
ägget, vänd sedan i ströbröd. Salta och peppra.
Stek i olja i en stekpanna och ge biffarna lätt färg.
Stek champinjonerna i olja och salta och peppra dem lite.
Blanda det rumsvarma smöret med citronskalsrivet, smaka
av med salt och peppar.

Säger bara ”smaklig måltid” till en
underbart god rätt.
Det skadar inte med lite vegetarisk
mat emellanåt.
14

Arbeta "Hemma" vid Kajen i Leksand. Slipp lappsjuka och hyr ett eget
kontor på hemmaplan, vid kajen på Leksands Företagshotell.

Arbeta ”Hemma” vid Kajen
i Leksand.

Olika storlek och kort eller lång tid.

Välkommen! 072-2200527, leksandsforetagshotell@gmail.com
LEKSANDS FÖRETAGSHOTELL AB

Slipp lappsjuka och hyr ett eget kontor
på hemmaplan, vid kajen på Leksands
Företagshotell.
Olika storlek och kort eller lång tid.

COVID
INFO

Välkommen!

Arbeta "Hemma" vid Kajen i Leksand. Slipp lappsjuka och hyr ett eget
kontor på hemmaplan, vid kajen på Leksands Företagshotell.

072-22 00 527
leksandsforetagshotell@gmail.com

Olika storlek och kort eller lång tid.

Välkommen! 072-2200527, leksandsforetagshotell@gmail.com

LEKSANDS FÖRETAGSHOTELL AB

LEKSANDS FÖRETAGSHOTELL AB

Roll Up

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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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

LÄSARBILD

När isen reser sig
Foto: Anette Léman
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Öppettider

Tis-Fredag 10-18
Lördag 10-14
Genstigen 17 • Ål-Kilen i Gagnef • 076-822 1775

Gärdesgård
enligt tradition

gärdesgård.se

072-560 69 73
Mattias

Vid annonsering!
Skicka in din annons till

annons@magasinleksand.se

Manusstopp!
Tisdagar kl. 14.00

för införande tisdagen veckan därpå.
MAGASIN

0247-132 01 Norsgatan 24, 793 30 Leksand

Nu är det dags för slamtömning!
Under v. 16-17
Kommer vi att tömma dessa områden:

Söder Rälta, Rältlindor, Källberget, Yttermo,
Gärde, Hagen, Smedby, Västannor, Brenäs,
Sätra (Insjön), Backhäll, Helgnäs, Jonheden,
Norr Rälta, Hästberg, Helgbo, Djuptjärnbo
Efter utförd tömning gör vi en orange färgmarkering bredvid er brunn.
Besök dalavattenavfall.se/slam för information om hur du förbereder för slamtömning.

På uppdrag av

0247-44 100 dalavattenavfall.se

16b
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Ny gärdesgård?

Passa på att boka inför sommaren 2021 med
kostnadsfritt hembesök inkl. offert. För mer info:

070-782 21 84

STOPP
I AVLOPPET?

l

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

NyTel.gärdesgård?
070-679 75 77

Passa på att boka inför sommaren 2021
med kostnadsfritt hembesök inkl. offert.
För mer info:

Beställ hämtning av ditt
grovavfall
070-782
21 84
Du som privatkund med eget abonnemang har möjlighet att
beställa hämtning av grovavfall vid din fastighet. Grovavfall är
skrymmande avfall som inte får plats i avfallskärlet eller som ska lämnas
på återvinningscentralen, till exempel möbler, vitvaror och stora leksaker.
Beställ hämtning före kl. 12.00 på fredagen veckan
innan hämtningen via:
•

formuläret på dalavattenavfall.se/grovavfall eller

•

vår kundservice 0247-44 100

Hämtning
vår/sommar:
13 april
18 maj
15 juni
17 augusti

Placera det som ska hämtas vid närmaste farbara väg,
senast kl. 06.00 på hämtningsdagen.
Kostnad: 185 kr för max 2 kollin. Extra kolli 50 kr/st.
Som ett kolli räknas t.ex. ett kylskåp eller löst avfall av ett och samma slag
som buntats ihop/emballerats så att det kan lyftas i ett stycke.
OBS! Vi kan inte kan hämta alla sorters avfall, till exempel inte byggavfall,
bildelar, vedpannor eller farligt avfall.

0247 – 44 100

dalavattenavfall.se/grovavfall
En bättre miljö idag och för kommande generationer.

14b

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

Slår ett slag för säkerheten

(L o s A n g e l e s – U S A)
Sällan har väl en avåkning skapat sådana rubriker som när Tiger Woods körde av vägen
i Los Angeles och hans Genesis GV80 voltade nerför en slänt. Golfspelarens olycka blev
en ögonöppnare för amerikanarna och nu demonstrerar tv-reportrar säkerhet på bästa
sändningstid. Bilförsäljare berättar om hur kunderna börjat intresseras sig mer för antalet
krockkuddar än mängden mugghållare och det är stort.
• • •
Volvo hör till de märken som alltid haft säkerheten överst på prioriteringslistan och lyfts
nu fram som ett rullande föredöme i USA. Biltillverkaren gjorde nämligen ett antal ”holein-one” när IIHS (den amerikanska motsvarigheten till Trafikverket) presenterade årets
säkraste bilar nästan kusligt vältajmat – nämligen dagen efter Tiger Woods olycka. Volvo
XC40, S60, V60, XC60 respektive XC90 belönades alla med toppbetyget ”IIHS Top Safety
Pick Plus” och det är en bedrift som ingen annan lyckats med.
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• • •
De amerikanska postbilarna är en annan viktig del i
vardagen och har sett lika trista ut i årtionden. För
många är brevbäraren den enda dagliga kontakten
med omvärlden och man växlar gärna några ord
vid postlådan. Det är av brevbäraren man får höra
senaste skvallret och vid jul får även han eller hon ett
julkort – med en dollarsedel instoppad i kuvertet.
• • •
Postbilen skiljer sig från det mesta på fyra hjul. Med
ratten till höger och passagerarstolen utbytt mot
postboxar så behöver föraren bara sticka ut armen för
att nå brevlådan. Den klassiska amerikanska postbilen har sett likadan ut sedan åttiotalet och tillverkats
av Grumman. Enda kylan under stekheta sommardagar är en liten fläkt överst på instrumentbrädan,
men nu har de gamla trotjänarna passerat sitt bäst-före-datum.
• • •
Under de närmaste tio åren ska därför upp till 165
000 nya postbilar med luftkonditionering levereras
av Oshkosh Defense. Det är samma tillverkare som
bygger USA:s mest avancerade militärfordon och
kontraktet är värt hisnande sex miljarder dollar. I första skedet kommer en hybriddrivlina att arbeta under
huven, men på sikt ska alla rulla på 100 procent el.
USPS eller United States Postal Service använder sig
av 230 000 bilar varje dag varav 190 000 är postbilar.
• • •
Vi avslutar med en historia från Kalifornien vars
motorvägar har ett egensinnigt nät av kollektivfiler
som bara får användas om man är minst två i bilen.
Att köra i snabbfilen utan passagerare innebär rejäla
böter och just därför har trafikanternas uppfinningsrikedom inga gränser.
• • •
En polispatrull reagerade på att framsätespassageraren på en Ford Tacoma verkade okontaktbar. Man
stoppade bilen och konstaplarna fick sig ett gott
skratt. Föraren hade nämligen införskaffat sig en
kopia av sig själv i skala 1:1 och dockan var så verklighetstrogen att poliserna trodde det rörde sig om
tvillingar. Men föraren berättade med stolthet i rösten
att han lurat ordningsmakten i över ett år och fick
saftiga böter. Att polisen stoppar bilar med dockor
som passagerare är inte ovanligt. Men det här var så
proffsigt utfört att till och med California Highway Carl-Ingemar Perstad,
CNP:s USA-korrespondent / © CNP AB
Patrol blev imponerade.
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Ansvarig utgivare:
Magnus Åker 070-746 56 91
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Norsgatan 24, 79330 Leksand
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0247-132 01
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Kristina Haag 070-746 56 93
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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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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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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

Vintertid: Måndag- tisdag STÄNGT
Ons-fred 12-17, Lörd-sönd 10-15
Östtjärna 110 f.d. Folkets Hus, Djurås.
Hyr plats och vi säljer dina prylar.
Välkomna! Info ring 070-419 32 17

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

SKOLHUSBODEN VÄSTANNOR

Antikt och Kuriosa
Söndagsöppet 11-15
(andra dagar enligt överenskommelse)
Västannor Skolhusvägen 17
Tel. 0247-33556. VÄLKOMNA!

KÖPES LP-skivor

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

......................................... Smått & Gott...........
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MARKNADSFÖR DITT FÖRETAG
I VÅRA LOKALA ANNONSBLAD:
Upplaga: 12.500 ex
Räckvidd: ca 25-30.000 läsare
Kontakt: Kristina 070-746 56 93
Magasin Leksand (f.d. Leksandsbladet) delas ut 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 i Rättviks kommun, Leksands norra delar med Tällbergsbyarna samt Garsås.
Upplaga: 20.000 ex
Räckvidd: ca 40.000 läsare
Kontakt: Sune 073-101 01 99
Masen delas ut i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
med

Upplaga: 8.000 ex
Räckvidd: ca 16.000
Kontakt: Conny 076-829 00 18
Kråkbladet delas ut till alla hushåll i Svärdsjöbygden, från Bingsjö-Dådran via
Enviken, Linghed och Svärdsjö till Sundborn, Toftbyn, Svartnäs och Vintjärn
med flera byar därtill – samt till företag i centrala Falun och hela Svärdsjöbygden.
Upplaga: 16.500 ex
Räckvidd: ca 33.000 läsare
Kontakt: Håkan 070-542 77 67
Veckonytt delas ut i Filipstad, Hällefors och Nora kommuner.
Direktnummer för annonser, bokning och förfrågan:
•
•
•
•
•
•

Magasin Leksand
RättviksNytt
Masen
Kråkbladet
Falu FöretagarForum
VeckoNytt

Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor
Kontor

0247-132 01,
Kristina 070-746 56 93
0248-136 00,
Kristina 070-746 56 93
0250-713 85,
Sune 073-101 01 99
0248-107 77,
Conny 076-829 00 18
0248-13600 även 0248-10777
0590-127 50,
Håkan 070-542 77 67

– hela Dalarnas lokala trycksakspartner!

Bokstaven i Rättvik AB, Box 133, 795 22 Rättvik
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Säljes!
Juniorcykel, röd 24 tum. 3-växlad Shimano, terrängdäck, mkt. lite använd.
Finns i Björkberg. 070 / 536 51 68

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

Permobilgarage 2,5 år gammalt i fint
skick. Lyse, värme och eluttag finns
0766-277 023

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

Massagebänk Vegoria 60 cm bred
250kr.
BIA hundbädd, 70x85cm, fräsch 200kr.
Trimbord, gummeradyta, 62x92, mkt
bra, 300kr
070-366 70 80

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

Spjälsäng
Säng IKEA Gulliver vit 60x120
inkl madrass, kudde, täcke, lakan
och spjälskydd.
Monteringsanvisning medföljer.
Obetydligt använd av barnbarn.
Finns i Rättvik. 500 kr.
070-76 14 292

Köpes!
Rättviksdräkt, man
storlek Medium/Large.
070-9235497

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

Husbil eller husvagn köpes
Årsmodell 1995-2019 av intresse.
Kontant betalning/banköverföring.
Jörgen Fredriksson
073-98 68 777

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

Amerikanare/jänkebil köpes
-40-50-60-70 tal av intresse.
Kontant betalning/banköverföring.
Jörgen Fredriksson
073-98 68 777

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

Runt köksbord med iläggsskiva.
Tillverkad av Erkers möbler,
för mer än 4 personer.
0702-818155

Bostad!
Boende önskas hyra
Nytt jobb gör att vi söker boende i
Leksand.
Vi är en familj med 2 vuxna och 2 barn
(12 och 9 år) som söker boende i Leksand. Vi har behov av minst 4 r o k.
Båda har fasta jobb och god ekonomi.
Vi är skötsamma ickerökare och då vi
sedan 15 år tillbaka bor i hus är vi vana
att sköta om fastighet och tomt.
Allt är av intresse!
Linda Engelmark 070-438 71 15

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

Leksing söker lägenhet att hyra i Sthlm.
Skötsam med fast tjänst.
Gärna Söderort.
Elias Daniels 076-141 56 23

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

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

--------------------------Massagebänk 400 kr
Hämtas i Noret Leksand
076 80 55 705

PLANKET
100:-

--------------------------Gamla möbler (antikt)
säljes p.g.a. flytt.
070-240 55 89

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

Manusstopp tisdagar kl. 14 för
införande tisdagen veckan därpå.

Reservdelar
Till Saab 99 årsmodell 75-84. Bl.a.
styrväxel, vindrutetorkararm m motor,
turbofälg m.m. Ring för info. 3500:-.
070-617 96 93

--------------------------För 100 kr publicerar vi er
privatannons i Magasin Leksand,
RättviksNytt och Masen.

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

Element oljefyllda.
Yali 230 V inkl. upph.
1 st. eff. 300 w h-300 l-420.
1 st. eff. 1200 w h-500 l-900.
Pris 1400:Finns i Mora.
073-947 07 12

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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Morgonfiske på Siljan
Foto: Anette Leman

Fin fiskemorgon på Insjön.
Foto: Mikael Vestlund
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Mer tid
Jag framhärdade dock – min tid räcker inte till
för att läsa den just nu. Då kom han med slutklämmen – ”Jamen då säger vi att du får 25 timmar på varje dygn också!” Mycket bra försäljare men han lyckades inte med det heller, även
om jag var frestad att se hur han skulle bära sig
åt för att hålla löftet. Nu har jag nära till ett bra
bibliotek, och kan läsa tidskriften, när jag har
tid. För övrigt är det väl en önskan som många
har – mer tid. Och visst vore det fantastiskt om
det kunde fungera som med sommar/vintertid,
att vi får tillbaka den timme vi nyss förlorat i
höst. Så att vi kan få tillbaka det förlorade pandemiåret (som ju verkar bli betydligt mer än ett
år för övrigt) 2022 tex. Nej, det är en fåfäng tanke. Bättre att ta väl vara på den tid vi har.

ett helt annat sätt än en vasaloppsåkare. Om det nu
inte handlar om en spurtstrid i Mora, då kan tom
hundradelarna vara avgörande. Tiden som hinner
gå från det man satt nyckeln i ytterdörren till det
att man äntligen hinner in på toaletten kan kännas
evighetslång medan de timmar man tillbringar i
trevligt sällskap kan gå hur fort som helst.

Vi uppfattar också tiden väldigt olika beroende på
hur gamla vi är. ”Nu” är inte samma sak för ett
femårigt barn tex som dess förälder. Och ännu mer
kan det skilja i uppfattningen gentemot far och
morföräldrar. Jag tror att det här hur vi uppfattar
tiden är en viktig aspekt att tänka på när vi ska försöka förstå hur olika åldersgrupper agerar och reagerar. Jag tänker då naturligtvis just nu på hur vi
reagerar på de effekter pandemin har på samhället.
Det är fullt förståeligt att vissa har svårt att hantera de påtvingade restriktionerna. Ett år upplevs
ju som flera evigheter när man är ung. Det kan
det upplevas som när man är äldre också, men då
har man många fler år att relatera till och kan, förhoppningsvis, se tiden i ett längre sammanhang.

Apropå tid tänkte jag berätta en liten historia.
Jag hade nyss avslutat en prenumeration på en
tidskrift och blev uppringd av en försäljare från
sagda tidskrift som undrade varför jag hade övergett dem. Jag förklarade då som det var, att jag
helt enkelt inte hann med att läsa den, trots att jag
tyckte att den var mycket bra. Det var en mycket
trevlig försäljare och han kom med det ena lockande erbjudandet efter det andra för att jag skulle
förnya min prenumeration.

Pär Ohlsson
Kulturchef Leksands kommun
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Min älskade
Vår käre Far, Svärfar och Morfar

Pär Mats-Ers

Vår älskade

Britt Axelsson

* 5 maj 1955

född Backman
* 28 oktober 1938 i Leksand
har i dag lämnat oss
samt släkt och vänner i
outsäglig sorg och saknad
Vänersborg 19 mars 2021

har hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad
Skeberg
16 mars 2021
KICKI
IDA och THOMAS
Ale, Seth
HANNA och MARTIN
Nova, Emma
Släkt och vänner

Mats och Susanne
Johan, Anna
med familjer

Urban och Helena
Emanuel

Ola och Eva
Amanda, Sofia
Charlie, Sally

Erika

Så älskad
så saknad

Är det vår i himmelriket?
Står det hästhovar i diket?
Hör jag själaringning hemma i vår by?
Herren Gud på porten gläntar,
vinkar åt mig, ler och väntar.
Och jag nalkas på en snövit sommarsky.

Begravningen äger rum
vid ett senare tillfälle.
Tänk gärna på Skandinaviska
Turistkyrkan i Las Palmas
Plusgiro 500621-8

Rune Lindström

Begravningsgudstjänsten äger rum i
Vänersborgs kyrka 20 april kl 10.30
i kretsen av närmaste.
Blixt Begravningsbyrå

Se minnessidor.fonus.se
4b

LEKSAND DJURA SILJANSNÄS
www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat

Pastorsexp. 0247- 807 00

Kyrktaxi 0775-505 050

Kyrkoårets söndag: 2:a söndagen i påsktiden
Vi börjar med enklare andakter/söndagsgudstjänster med max 8 personer, enligt rådande restriktioner.
Digital andakt söndag 11/4 kl. 11.00 Förinspelad från Åhls kyrka. Ulrika Hansson. Mattias Bäck, musiker.
www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat/digitalandakt. Hemsida/sociala medier

Leksands församling

Djura församling

Leksands kyrka öppen dagl. 9:30-15:30.
Samtal med präst? Ring John Sund, 0702611631 eller Sten Boman 070-2611635 för
samtal enl ök.

Söndag 11 april
16:00
Gudstjänst
Joel Ludvigsson, präst. Liselott Ambjörn,
musiker. Max 8 deltagare. För att boka
plats, ring 0247-80 700, mån-fre 10-16.
Djura kyrka

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
9:00-15:00

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

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

Onsdag 7 april
9:00
Morgonbön
Liss Anna Holmdahl, diakon. Liselotte
Ambjörn, musiker. Max 8 deltagare.
Biljetter kan hämtas i kyrkan under tisdagen
Siljansnäs kyrka
9:30
Promenad
Vi träffas utanför Prästgården.
Prästgården /ute i det fria
Söndag 11 april
10:00 och
Gudstjänst
11:00
John Sund. Liselott Ambjörn, musiker.
Max 8 deltagare. För att boka plats,
ring 0247-80700. Mån-fre 10-16.
Siljansnäs kyrka

Tisdag 6 april
9:30-11:00 Matbanken
16:00-17:00 Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården/ Utanför Gillestugan
Lördag 10 april
17:00
Lördagsbön
Sten Boman, präst. Max 8 deltagare
Andaktslokal: Dalecarlia, Wasastugan
Söndag 11 april
10:00 och
Gudstjänst
11:00
Joel Ludvigsson, präst. Mikael Boström
Eric´, musiker. Max 8 deltagare/gudstjänst.
För att boka plats, ring 0247-80 700,
mån-fre 10-16.
Leksands kyrka
Måndag 12 april
10:00
Promenadgrupp
vi utgår från S:t Persgården
S:t Persgården/Ute i det fria
Tisdag 13 april
9:30-11:00 Matbanken
16:00-17:00 Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården/ Utanför Gillestugan
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I samarbete med

v. 14
11/4 11.00
Endast
online!

Gudstjänst

Mikael Hansson predikar

Gudstjänsten live på

Frikyrkan Siljansnäs

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

Ett varmt tack för all omtanke,
vackra blommor och gåvor till olika fonder
i samband med vår mamma

PINGSTKYRKAN
Hagagatan 4, Leksand

Astrid Toresbos

www.leksandpingst.se
Vecka 14
Söndag 11 april 11.00 Gudstjänst med livesändning
på Youtube och Facebook.
Mike Hegarty predikar.
För mer information om våra samlingar se vår hemsida:
leksandpingst.se

bortgång och begravning. Ett särskilt tack till
personalen på Björkbacken Siljansnäs.

Britt och Håkan med familjer

Vårt varma tack

Söndagen 11/4
11:00. Gudstjänst.
Predikan av Rune Andreasson.

till alla som har hedrat vår kära

Ingrid Johansson

Gudstjänsten sänds via hemsidan: frikyrkan.se
eller YouTube: Frikyrkan Insjön

vid hennes bortgång.
BJÖRN och ROSMARIE
Barnen med familjer

Faluvägen 27, Insjön • www.frikyrkan.se

Svenska kyrkan
ÅHLS FÖRSAMLING

INSJÖN

www.svenskakyrkan.se/ahl

Gudstjänst i Åhls kyrka. Påskens vittnen. Ulrika Hansson.
Vi följer förbudsförordningen vad gäller allmänna
sammankomster - max 8 deltagare.
11.00 Förinspelad digital andakt i samarbete med Leksands
pastorat. Andakten hittar du på:
https svenskakyrkan.se/leksandspastorat/digitalandakt.
För aktuell information – se församlingens hemsida och Facebook.
Söndag 11/4

11.00

KYRKTAXI för att ta dig till gudstjänster och aktiviteter.
Sverige Taxi 0775 50 50 50
Beställ dagen före. Boka hemresa samtidigt. Enkel resa 10 kronor.
2b

Jimmy Örnklint
Fastighetsbyrån i Leksand
070-600 11 84

Ibland, som när du ska få bostaden såld, kan det vara
extra viktigt med erfarenhet. Därför är vi glada att
Jimmy är en av oss. Med 10 års erfarenhet av
bostadsaffärens alla aspekter.
Testa oss gärna. Boka in en muntlig värdering av din
bostad. Självklart kostnadsfritt och utan förbindelser.
Jimmy finns alltid nära till hands.

