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Vi vill ut och åka ångbåt !!
Vill ni !!

2021

Kom ombord och njut av
Siljan & Dalälven från s/s Engelbrekt
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S/S Engelbrekts turlista ångbåtssäsongen 2021
Bästa passagerare, Coronapandemin till trots skall vi försöka att genomföra ett begränsat säsongsprogram. Vi följer Folkhälsomyndighetens regler för restaurangverksamhet och kommer följaktligen att få ta ombord färre passagerare. Om reglerna ändras ”under resans gång” så kommer
vi naturligtvis att följa dessa. Hjärtligt välkomna !!
24/7 Medlemskryssning på Siljan.
Avgång Mora 17.30
27/7 Älvtur ”Folk, Swing & River songs” Livet
Nord, Johan Testad och Peder Åkerlund
underhåller. Vi serverar en 3-rätters middag.
Avgång Leksand 17.30
30/7 ”Down by the river” med Pelle Lindström o
vänner. Avgång Leksand 17.30
31/7 Älvtur med middag. Avgång Leksand 17.30
4/8 Älvtur med middag. Avgång Leksand 17.30
5/8 Medlemstur till Classic Car Weeks
Cruisingkväll i Rättvik.
Avgång Leksand 15.00
Vid inställelse av cruisingen, Siljansskryssning med landhugg.
7/8 Älvtur med middag. Avgång Leksand 17.30
8/8 Älvtur till Rälta för besök på Djurhedens
Järnväg. Lunch ombord, kaffe i
Järnvägsträdgården. Avgång Leksand 12.00
13/8 Älvtur ”Down by the river” med Pelle Lindström o vänner. Avgång Leksand 17.30
14/8 Älvtur med middag. Avgång Leksand 17.30
Denna tur kan ev. utgå p.g.a charter
21/8 Älvtur med middag. Avgång Leksand 17.30
28/8 Älvtur med middag. Avgång Leksand 17.30
4/9 Älvtur med middag. Avgång Leksand 17.30
10/9 Älvtur ”Down by the river” med Pelle Lindström o vänner. Avgång Leksand 17.30
11/9 Älvtur med middag. Avgång Leksand 17.30
18/9 Älvtur med middag. Avgång Leksand 17.00
OBS TIDEN
25/9 Älvtur medlemstur i nostalgins tecken.
Kom gärna i kläder från 1866 och framåt
så skall vi försöka servera mat från den
tiden. Avgång Leksand 17.00 OBS TIDEN

22/5 Medlemstur på Österdalälven.
Avgång Leksand 17.30
29/5 Medlemstur på Österdalälven.
Avgång Leksand 17.30
5/6 Medlemstur på Österdalälven.
Avgång Leksand 17.30
25/5 Älvtur med middag. Avgång Leksand 17.00
11/6 ”Down by the river” med Pelle Lindström o
vänner. Avgång Leksand 17.30
12/6 Älvtur med middag. Avgång Leksand 17.30
18/6 ”Down by the river” med Pelle Lindström o
vänner. Avgång Leksand 17.30
19/6 Älvtur med middag. Avgång Leksand 17.30
25/6 Älvtur med midsommarlunch.
Avgång Leksand 12.00
26/6 Älvtur med middag till majstångsresningen i Rälta. Avgång Leksand 17.00.
Vid inställelse av midsommarfirandet,
vanlig älvtur avgång 17.30
29/6 Älvtur ”Folk, Swing & River songs” Livet
Nord, Johan Testad och Peder Åkerlund
underhåller. Vi serverar en 3-rätters middag.
Avgång Leksand 17.30
3/7 Älvtur med middag. Avgång Leksand 17.30
9/7 ”Down by the river” med Pelle Lindström o
vänner. Avgång Leksand 17.30
10/7 Älvtur med middag. Avgång Leksand 17.30
13/7 Älvtur ”Folk, Swing & River songs” Livet
Nord, Johan Testad och Peder Åkerlund
underhåller. Vi serverar en 3-rätters middag.
Avgång Leksand 17.30
16/7 Thaifestival på Österdalälven.
Inthira serverar thailändska specialiteter.
Avgång Leksand 17.30
17/7 Älvtur med middag. Avgång Leksand 17.30
21/7 Älvtur med middag. Avgång Leksand 17.30

Som vanligt kan s/s Engelbrekt chartras av företag och privatpersoner för fester och sammankomster
men tänk på att vi p.g.a pandemin måste begränsa antalet passagerare. Tel 070-559 54 90.
S/S Engelbrekts kalender för 2021 med gamla och nya bilder på vårt vackra fartyg samt jubileumsboken ”S/S Engelbrekt – 150 år på Siljan” kan beställas via hemsidan www.steamship.nu eller på
telefon 070-559 54 90.
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Aktuella
aktiviteter...

ÅRSMÖTE UPPSKJUTET!
Kulturbanken Siljansnäs
Se kommande annonsering!

KULTURBANKEN SILJANSNÄS
UPPSKJUTEN!
Konstutställningen HÄNG ME’!
är UPPSKJUTEN tillsvidare!

Fågelskådningens
dag vid Limsjön

Se kommande annonsering!

Söndag 9 maj kl 06.00
Vi vandrar runt sjön (7 km) och spanar och
lyssnar bl.a. efter nyanlända flyttfåglar.
Samling vid återvinningsstationen i Norsbro.
OBS! Pga corona-restriktionerna gäller
begränsat antal deltagare och föranmälan.
Ledare: Petrus Tengnér, 070-3203619,
sekreterare@leksandsfagelklubb.se.
Välkommen!
Leksands fågelklubb

Delägarna i Fårbergs VVO

kallas till ord. jaktstämma lördag 15 maj 2021
kl. 09.00 vid jaktstugan Drottmyran
Ärenden enligt stadgarna. Välkomna!
Efter jaktstämman samlas älglaget.
/Styrelsen

Leksand
Vi är många seniorer som längtar efter
att kunna umgås och må bättre efter en
vinter präglad av pandemibegränsningar.
Sedan slutet av augusti har medlemmar i
SPF varje tisdag promenerat från Sveasalen i Leksand kl 14.00. Promenaderna är
förutom motion ett sätt att bryta isoleringen och få möjlighet till social kontakt. När
vädret tillåter har vi fika med oss.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 10 maj klockan 18.30.
Av smittskyddsskäl ser vi gärna att du följer
sammanträdet på www.leksand.se/webbtv.

Vi ligger i startgroparna för att anordna ytterligare aktiviteter, i första hand
utomhusaktiviteter. Så fort folkhälsomyndigheten lättar på nuvarande restriktioner
kommer information om fler aktiviteter
via gruppmail, hemsidan, facebook, annonstavlor eller annons i Magasin Leksand.

På mötet behandlas bland annat följande:
• Årsredovisningar 2020
• Bostadsförsörjningsplan 2021-2023
• Möjlighet till vistelseförbud mot trängsel
Du hittar övrig information om
sammanträdet på www.leksand.se/anslagstavla.

Vi är idag osäkra på när och hur årsmötet
kan genomföras. Vi återkommer i frågan.
www.spfseniorerna.se/leksand
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Sommarkonfirmation - en möjlighet i livet
Under konfirmationstiden träffar du nya vänner och
diskuterar allt mellan himmel och jord.
Du som är född 2006 och på väg in i vuxenlivet har
en möjlighet att tillsammans med jämnåriga
kompisar och oss konfirmandlärare lära dig mer om
Gud, din plats i livet och de stora livsfrågorna.
Vi träffas under tre veckor: 21-24 juni, 28 juni-2 juli
samt 5-10 juli. Konfirmationsgudstjänst 10 juli.
Ledare: Joel Ludvigson, Per Rönnegård, Samuel Park
samt Rebecca Klitgaard Nelsson
Anmälan innan 1 juni:
Skanna in QR koden eller besök vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat
Vid frågor, kontakta
Samuel Park, 070-292 43 91
samuel.park@svenskakyrkan.se
5

Recept av Eva-Lott Långberg

Bruschetta med tomat
Ingredienser (4 - 8 pers):
4-8 skivor av gott lantbröd eller surdegsbröd,
3+2 msk olivolja,
2 st vitlöksklyftor,
4 stora solmogna tomater,
1 kruka basilika,
2 krm flingsalt. Nymald
flingsalt.

Gör så här:
Stek brödskivorna i olivolja.
Du kan välja mellan att pressa vitlöken i stekpannan
och låta den lätt steka med brödet eller det traditionella:
gnid in brödet med vitlöken efter stekning. Jag föredrar
att steka löken med för att framhålla smaken av vitlök.
Skär tomaterna i små bitar. Hacka eller klipp basilikan
grovt. Blanda tomter, basilika, olja, salt och peppar i en
skål.
Fördela tomathacket på en stekt brödskiva. Peppra på lite
extra nymald svartpeppar och njut i sommarvärmen till
en lätt förrätt eller gör den större till en måltid.

” Ta till vara på våra underbara
svenska solmogna tomater ”
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94,1 & 89,1 MHz
Radio Siljan med musiken från Här, Då och Nu.

Våren är här!
Vi erbjuder radioreklam till glädjepris.

1 månads reklam i Radio Siljan för endast
3.900:- + moms! (120 spots)
OBS - Produktion ingår i priset
Boka innan 31/5 på 0250-105 05

Telefonsluss
0250 – 10 000

Växel
0250 – 10 500

Fönsterbyten
i mästarklass.
Mockfjärds är Sveriges ledande fönsterbytare.
Vi byter fönster enkelt, tryggt och snyggt och
finns över hela landet.

Annons avd.
0250 – 10 505

Ytterdörr
till de
300 första*

Just nu ger vi dig upp till 20% på våra mest populära fönster och
altandörrar i aluminium och trä – serierna Ultimat och Prima.
Dessutom en ytterdörr till de 300 första som beställer.*
*Kampanj t.o.m. 30 maj. Läs fullständiga
kampanjvillkor på mockfjards.se.

Boka ett kostnadsfritt hembesök
mockfjards.se / 020-43 00 00
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Träffa
oss på plats!
mån & ons
kl. 14–18

Nu finns vi
på Colorama!
Funderar du på en ny markis till i sommar?
Få tips, råd och inspiration i vår nya Shopin-Shop hos Colorama i Leksand. Vi finns
på plats i butiken måndagar och onsdagar
mellan kl. 14 och 18. Du kan också boka
ett kostnadsfritt hembesök på en tid
som passar dig. Besök moogio.se eller
kontakta oss så hjälper vi till.
Moogio är Skandinaviens största solskyddskedja. Vi erbjuder solskydd av
högsta kvalitet och hjälper dig med allt
från mätning till montering.
Varmt välkommen!
Önskar Anders Sandberg

Moogio Leksand
Markiser
Colorama, Limsjöänget 3
Persienner
0247-100 86
Rullgardiner
dalarna@moogio.se
Plisségardiner
moogio.se
Lamellgardiner
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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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Sugen på ö-semester i Österviken? Fotograf Birgitt Busch

Solnedgång över Siljan Foto: Göran Ivarsson
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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

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
TOMT
I TÄLLBERGS SJÖGÅRDAR
såväl boningshus som uthus, gäststuga, härbre samt garage.
Här kan
du
skapa
ett trivsamt
boende med
till
GÅRD
I GRÄV
Stor
och
lättskött
tomt. Uppvärmning
vianärhet
jordvärme.
Smygstarta
din försäljning
både
vatten
och natur
i omtyckta Tällbergs
Sjögårdar!
Med kostnadsfria
tjänsten Försprång®
Här
väntar
en fastighet
med genomgående
välhållet skick
på
Välkomna!
ser din mäklare till att allt finns på plats
såväl
boningshus
uthus,och
gäststuga,
härbre
samt
garage.mot
Tomten
har ettsom
soligt
fint läge
med
sjöglimt
när du är redo att sälja.
Stor
och Området
lättskött tomt.
Uppvärmning via jordvärme.
Med våra mäklare får du ett Försprång
Siljan.
är detaljplanerat
med kommunalt
kostnadsfria tjänstenSkaffa
Försprång®
Försprång nu!
ADRESS
Gräv 52
PRIS 2 795 000 kr ingår i priset). Med
Välkomna!
ser din mäklare till att allt finns på plats
på bostadsmarknaden.
vatten
och avlopp
(anslutningsavgiften
ärattdet
hög efterfrågan
på
närNu
du är redo
sälja.
BO/BIAREA 148+14 M², 4 ROK TOMT 4 575 M²
Vid tomtgräns finns el och fiber.
Skaffa Försprång nu!
ADRESS
Gräv 52
PRISöverenskommelse
2 795 000 kr
VISAS
Enligt
fastigheter
och
vi
har
köparna!
mer på:
www.lansfast.se/forsprang
Vi vetLäsnär
du
får bäst betalt för villan, därför rekomBO/BIAREA
148+14Johan
M², 4 ROK
TOMT 072-243
4 575 M² 70 25
MÄKLARE
Vikström
menderar vi att du förbereder din bostadsförsäljning
ADRESS
21 PRIS 925 000 kr
VISAS
EnligtSjögårdarna
överenskommelse
Läs mer på: www.lansfast.se/forsprang
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Leksand
MÄKLARE
Johan
helt kostnadsfritt med vår tjänst Försprång. I tjänsten
TOMTAREA
2 Vikström
172 M² 072-243 70 25
Torget 4, 793 31
Leksand | 0247-25 44 00
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Leksand
MÄKLARE Lottie Mattsson 0247-25 44 00
ingårleksand@lansfast.se
värdering, dokumentation
och fotografering av
| www.lansfast.se/leksand
Torget 4,
793 31 Leksand | 0247-25
44 00
ditt hem, vilket
gör att allt är klart när det väl är rätt
leksand@lansfast.se
| www.lansfast.se/leksand
läge att sälja. Läs mer på lansfast.se/forsprang-villa

Smygstarta din försäljning
Upptagen med att tänka
på är
annat
än din
bostad? på
Nu
det hög
efterfrågan
fastigheter och vi har köparna!

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Leksand/Rättvik

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Leksand/Rättvik
Torget
4 Leksand,
Storgatan 9 Rättvik
Torget 4 Leksand,
Storgatan
9 Rättvik
0247-25
44 05
00,| 0248-103
05 | www.lansfast.se/leksand
0247-25 44 00,
0248-103
www.lansfast.se/leksand

Förskolan Elefanten

har en plats ledig till hösten!
Föräldrakooperativet Elefanten i Leksand är en förskola
med familjär gemenskap - där Du som förälder har chans
att påverka barnens vardag.
Med både kultur, skog och Siljan runt knuten erbjuder
våra engagerade pedagoger barnomsorg av högsta
kvalitet. Elefanten värnar om harmoni genom mindre
barngrupper, hemlagad ekologisk mat och mycket
utevistelse. Lugn och trygg stämning med musik,
reflektion och närhet.
Ta chansen att bli en av oss!
Kontakta oss på 073–543 20 10
eller kontakt@leksandselefanten.com

Ansök
nu!även

Du kan an nu
d
ansöka ren -22.
te
s
ö
Mer information hittar du även på www.leksandselefanten.wordpress.com till h
11

12

oc h

FÖNSTERPUTSARNA

0243-

Vi b

BORRAeft
BORRA
VATTEN
VATTEN
h
ocVÄRME

efter

070-775 09 25

VÄRME

och Vi borrar nu i norra Dalarna!

Vi borrar nu i norra Dalarna!

leksandsfonsterputs.se

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

FYNDA FYNDA FYNDA FYNDA FYNDA
NYTT - BEGAGNAT - VETERAN - ANTIKT

Bilar - Båtvagnar - Dörrar - Fönster - Prylmarknad m.m.
Du får även sälja här från din bil+släp 50/100 kr
FREDAGAR KL. 13-17

BMF INSJÖN. 070-483 10 27

Guld, Silver, Mynt
Insjövägen 57, Insjön

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

Leksands Hotell, Leksandsv. 7, Leksand. Måndag 10/5 kl. 15.00-16.00
Prisexempel.
Guldsmycken
.......375 kr/g guld
20 kr guld ...................3300 kr
Sedlar,
10 kr guld ...................1650 kr20 kr
guldPlåtmynt/Riksdaler
2150 kr
Tandguld, Medaljer,
5 kr guld .......................825 kr10 kr
guld
1075 kr
Utländska mynt, Silversmycken
50 kr 1975 - 76 .............120 kr
5
kr
guld
700 kr
10 kr 1972 .....................72 kr
Silverbestick (ejNS) .. 3500 kr/kg
1975-76
kr
5 kr före 1972 ................35 kr50 kr
Silvertackor
............. 530067
kr/kg
2 kr före 1942 ................60 kr5 kr Herrfickur
före 1972
20 kr
kr
2 kr före 1968 ................28 kr
2 kr 14/18k
före ................2500/4500
1942
36 kr
Armbandsur
1 kr före 1942 ................30 kr
före
1968
16 kr
14/18k
............1100/2600
kr
1 kr före 1968 ................14 kr2 kr h.
50 öre före 1962 ............9,5 kr1
25 öre före 1962 ............4,5 kr1
10 öre före 1962 ............2,5 kr

kr Över
före301942
18 kr
år i branschen.
kr Priserna
före gäller
1968
8,50
fr.o.m. 27 april
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
13

Kihlberg Antik AB
0709-32 00 02

Lilla
Blomstershopen
Yttermo
~ Utökade öppettider ~
From Maj även onsdagar
Onsdag ~ Torsdag ~ Fredag
10.00 - 17.00
Lördagar
10.00 - 15.00
Varmt Välkomna!
Yttermo Larshansesgattu 5
070-436 28 36
lillablomstershopenyttermo

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
14

LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

Modigs (Erkers)
i Almbergs By, Leksand

Det är med glädje vi nu kan erbjuda en fyrkantsbyggd dalagård med anor från
1800-talet, tidigare kallad Erkers men numera Modigsgården, och belägen i en
härlig lantlig miljö.
Ett fritidsställe för den mindre familjen som uppskattar den gamla byggtraditionen
men som också är beredd att lägga ner kärlek och arbete i fastigheten.
Att göra bl.a: Ny avloppsanläggning samt ny pump till den borrade brunnen.
Invändigt är det fritt fram för Dig med idéer och givetvis gör du så småningom i
ordning det oinredda övre planet.
Välkommen till en härlig by i klassisk dalastil med natur
och vandringsleder i området.
Pris: 675.000 kr/bud.
Välkommen till Valins - Dalarnas äldsta Fastighetsbyrå med över 70 år i branschen

Bergakungen 1, 2 tr. 793 32 Leksand
Mäklare: Ragge Valin 070-207 60 56
Internet: www.valinsfast.se l E-post: valins@valinsfast.se
FASTIGHET TILL SALU - FASTIGHET TILL SALU - FASTIGHET TILL SALU

15

Skicka din ansökan till; hr@akerblads.se
Märk din ansökan med vilken tjänst du söker.
16

Ett inspirerande hotell letar inspirerande medarbetare.
just nu söker vi dig som klär tjänsterna:

• Lokalvårdare, Extra på helger & hela sommaren
• SPA-terapeut, Extra på helger & hela sommaren

0247-50800 ∙ www.akerblads.se
16b
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Framtid?

mer om hur vi hoppas och tror att den närmaste framtiden ska gestalta sig. Och med vi
menar jag kulturavdelningen och Leksands
kulturliv. Just nu är läget tämligen frustrerande för många. Det finns en stor vilja att dra
igång kulturlivet igen och stora planer, men
läget har inte förbättrats i den takt vi hoppats.
Att planera med många olika alternativ utefter hur läget kan se ut några månader framåt
utan att kunna fatta beslut blir jobbigt i längden. Jag hoppas att vi åtminstone kan skönja
en positiv trend när ni läser detta. Våren, värmen och de pågående vaccinationerna bör ju
ha effekt så småningom.

turföreningar att bjuda på mycket mer när
omständigheterna tillåter och Engelbrekt
är snart redo att ta er ut på älven. Men allra
först ut är ”Konst runt Siljan” som inträffar
vid Krist Himmelfärdshelgen. Jag vet att
de tänkt till för att kunna genomföra det på
säkrast möjliga sätt, så passa på att besöka
några av Dalarnas många duktiga konstnärer. Och vem vet, kanske kommer det att
bli möjligt att låna en konstnär på biblioteket så småningom.
Avslutar med att citera studentsången –
”Den ljusnande framtid är vår!”

Planerna då? Jo, till att börja med ska vi ju
öppna en timmerhus-utställning i kulturhuset. När vet vi inte bestämt men vi siktar på
veckorna före midsommar. Apropå midsommar, det blir inget stort firande i Gropen i år
heller, vi satsar på nästa år! Vi planerar också
för en sommar med mycket musik, Kammarmusikfestivalen blir av, spelmansstämmans
barnverksamhet likaså och vi siktar på musikdagar i Djura och en veckas intensiv barnoch ungdoms-kurs för stråkar på Hildasholm.
Vidare kommer Musik i Dalarna att översvämma Leksand med musik första veckan
september. Så, håll i hatten musikälskare! Vi
genomför det vi kan, anpassat efter rådande
restriktioner naturligtvis.
Barnteaterveckan blir av, i anpassad form.
Hembygdsgårdarna kommer att ha öppet
och vi kanske kan ha bondens marknad i år.
Säkerligen kommer Leksands många kul15b

Pär Ohlsson
Kulturchef Leksands kommun

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

REPARATIONER I
ALUMINIUM

Vid annonsering!
Skicka in din annons till

En spricka i aluminiumfälgen, en trasig
motorkåpa till mopeden, ett läckande oljetråg
eller någon annan del som behöver repareras.

annons@magasinleksand.se

Manusstopp!
Tisdagar kl. 14.00

Jag kanske kan hjälpa dig med att svetsa ihop
din trasiga del, fixar mindre svetsjobb i
aluminium och andra metaller.
Slå en signal på 0738-214710
så får vi se vad vi kan göra.

för införande tisdagen veckan därpå.
MAGASIN

0247-132 01 Norsgatan 24, 793 30 Leksand

STOPP
I AVLOPPET?

l

MAGASIN

www.magasinleksand.se
annons@magasinleksand.se

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

Välkommen in
med din annons!

Tel. 070-679 75 77
14b

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

Med klimatet på flaket

(F l o r i d a – U S A)
Flakbilarna är de största vinstmaskinerna i den amerikanska bilindustrin med trogna
kunder som uppskattar livets laster. Målgruppen är kända för att välja det grymmaste
som går att köpa för pengar - utan minsta tanke på miljön. Fast med en ny president bakom ratten som lovar renare luft och mindre utsläpp så rullar machotiden mot sitt slut. Det
amerikanska samhället ska ställas om till el och fossila bränslen fasas ut.
• • •
General Motors meddelar att bästsäljaren Chevrolet Silverado ska lanseras med eldrift och
att de första kundbilarna levereras under nästa år. Räckvidden ska hamna på 66 mil - men
mycket mer än så är inte känt. Desto mer vet vi om nya Hummer EV. Den eldrivna pickupen
ska byggas i samma Detroit-fabrik som Chevan och med sina grova terrängdäck är vaddjupet
61 centimeter samtidigt som hinder upp till 46 cm kan forceras.
• • •
I reklamen demonstreras ”krabbläget” där krigsveteranen sakta krälar fram tack vare sin fyrhjulsstyrning. Hummers fyrkantiga formgivning har behållits och kompletteras med avtagbara
takpaneler som kan förvandla pickupen till något så ovanligt som en flakcabriolet. Hummer
13b

EV bjuder på 1000 hästar och noll till hundra km/h
rullar på blott tre sekunder. Men smakar det så kostar
det - närmare bestämt runt en miljon kronor här i
USA.
• • •
Närmaste konkurrenten till General Motors är Ford
som redan för ett par år sedan visade upp en elektrisk
prototyp av USA:s populäraste bil i alla kategorier.
Pickupen F-150 är landets mest sålda bilmodell sedan
1981 och om vi enbart tittar på pickupförsäljningen så
har Forden prenumererat på förstaplatsen under 44 år.
Inför en hängiven publik demonstrerades den eldrivna
pickupens vridmoment genom att bogsera tio tågvagnar lastade med 42 bilar.
• • •
Ett gäng outsiders har dessutom fungerat som en
blåslampa i baken för Detroits biljättar. Största piskan
kommer från redan väletablerade Tesla vars senaste
nyhet är en pickup vid namn Cybertruck. Den kantiga
kärran skiljer sig från det mesta på fyra hjul och över
250 000 förhandsbokningar har kommit in. Produktionen har precis börjat och den billigaste modellen
kostar från 351 000 kronor i USA.
• • •
Rivian är en annan uppstickare på den amerikanska
elbilsmarknaden som inte minst gett Teslas toppboss
Elon Musk huvudvärk. Närmare tvåhundra anställda på Tesla har gått över till konkurrenten och ska
dessutom ha tagit med sig affärshemligheter. Kikar vi
på märkets första elektriska flakbil R1T så har den
tydliga drag från just Cybertruck och tvisten kommer
förmodligen att avgöras i domstol.
• • •
Avslutningsvis ska du lägga namnet Canoo på minnet.
Bilföretaget har redan två modeller som rullar på
amerikanska vägar och satsar nu på en flexibel lätt
lastbil som kan byggas i alla möjliga utföranden.
För dig som är på jakt efter en ”camper” så kan ett
praktiskt taktält köpas till och drivlinan består av
dubbla elmotorer på 600 hästkrafter. Nu återstår bara
frågan hur många kunder med slitna jeans, rutiga
flanellskjortor och cowboyhatt som vågar testa på det
elektriska flaklivet?
Carl-Ingemar Perstad,
CNP:s USA-korrespondent / © CNP AB
12b

MAGASIN

Lösning korsord v.16

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
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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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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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©Bulls

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

Jag är en pigg pensionär som utför måleriarbeten och renoverar/målar gamla fönster.
Referenser finns .
Fakturering och rotarbeten utförs.
Teo 076-3478001, eligret@yahoo.com

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

Peters Auktioner

KÖPES LP-skivor

Alla slags auktionsuppdrag.
Hela eller delar av hem köpes.
Värderingar - Välkomna!

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

Tel. 070-422 15 72

......................................... 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!
Gå and Attract Indonesien Walking.
Hopfällbar. Lite använd.
Ring 070 7366176

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

Bingolottovinst
(resor, kläder, blommor, inredning eller
smycken) Värde 25000:Säljes för 20000:-

Brevsvar

märkt ”Bingolottovinst” till:
Masen, Fridhemsplan 2
792 30 MORA eller

Mailsvar

märkt ”Bingolottovinst” till:
info@masen.se

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

2 st. två-sitssoffor, sköna att sitta i
men behöver kläs om, 1.600 kr

070-5901753
---------------------------

Två stycken 18 cm tjocka madrasser
90x200 cm med två bäddmadrasser
fyra cm tjocka, nästan nya säljes för
1000 kr, nypris 3500 kr.
Två stycken vita sängar på köpet +
byrå om ni vill ha (träfärgad).
Kontant betalning. 0247-12632

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

Acc. tankar 2 st, 750 l
VV beredare, pumpar, exp. kärl,
Shunt automatik, vedpanna,
elpanna m.m.
0730-696975

Köpes!
Bil (amerikanare) köpes.

0243-124 98
---------------------------

Äldre klaffbord, svarvade ben,
diameter ca 1m.
Liten äldre kökssoffa 1,1-1,5m bred.
Ivar-liknande bokhylla.
Spis/ugn 50-60cm bred.
Kylskåp med frysfack max 90cm högt.

079-332 73 33
---------------------------

Bättre begagnad gräsklippare,
självgående eller inte köpes
Innerdörr utan karm H 175-200 B 90
(helst 175)
Ett däck 185/75 R14 C (släpvagn)
dan.fiolkurs@gmail.com

Övrigt!
Efterlyses!

Begagnad Leksandsdräkt i storlek
34-38 önskas köpas! Skicka gärna ett
mail (karin.widell@icloud.com) eller ett
meddelande på WhatApp
(+65 9137 4209) med bilder och info.

--------------------------STOR loppis

under tak på Svanvägen 10 i Insjön
Lördag 8/5 och
Söndag 9/5 kl 10.00 -16.00
Kläder Leksaker Baden-badenstolar
Husgeråd, Tält, Vinterdäck m.m

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

073-6556351
---------------------------

Boken ”Från stock till stuga”
författare Sven-Gunnar Håkansson
070-696 16 77

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

Husbil eller husvagn köpes
Årsmodell 1995-2019 av intresse.
Kontant betalning/banköverföring
073-98 68 777
0243-124 98 Fredriksson

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

PLANKET
100:Manusstopp tisdagar kl. 14 för
införande tisdagen veckan därpå.

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

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

Säljes. Gammal stor kopparpanna
av KA Eriksson, Leksand, även andra
kopparsaker som muggar, sejdlar &
kaffepetter. Boken: Mitt Lappland av
Sven Hörnell i nyskick.
070-357 46 99

För 100 kr publicerar vi er
privatannons i Magasin Leksand,
RättviksNytt och Masen.
Har du som privatperson något du
vill köpa, sälja, byta, efterlysa m.m.

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

Du använder upp till max
25 ord/annons.
Maila in din text till
annons@magasinleksand.se
märk med ”Radannons”
Det gäller alltså
INTE företag / föreningar
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Min älskade Mamma, Svärmor
Vår Farmor

Anna-Lisa Eklund
*10 september 1935
har stilla insomnat
Leksand
17 april 2021

Per-Erik och Liselott
Daniel och Johanna
Fillipa, Vince

Nathalie och Lars
Loah

Caroline och Anton
Sally, Belle

Lovisa
Samuel
Övrig släkt och vänner
Du var så god, Du var så glad
Du lämnar bara vackra minnen
Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid tänkt
Tack för våra lyckliga år tillsammans
Begravningsgudstjänsten
äger rum i S:t Petri kapell
lördag den 15 maj
i kretsen av de närmaste.
Stöd gärna
Cancerfonden
Givartelefon 010-199 10 10
Stort Tack till personalen på
Limsjögården avd 2
Tänd ett ljus för Anna-Lisa på
www.estersbegravningsbyra.se
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Vår älskade

Hans-Erik Modigs

Vår kära

* 12 februari 1936

Anita Matsson

har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad

* 16 maj 1944

Lycka Leksand
20 april 2021
MILDRED
ANDERS och ULRICA
Oscar och Hanna
JAN-ERIK och SUSANNE
Martin och Elin
Markus och Thilda
släkt och vänner

har stilla insomnat
Siljansnäs
20 april 2021
BENGT
MATS och KARIN
Elin, Ida
L ARS och KAROLINA
Märta, Tyra

Hand i hand genom
livet vi vandrat
Sida vid sida vi
alltid har stått
I med och motgång
vi styrkte varandra
Vår kärlek från ungdomens år
har bestått
Nu Din varma hand
jag aldrig mer får tr ycka
Vår kärlek, våra barn och
barnbarn var vår lycka
Tack för alla lyckliga år

Herren är min herde,
mig skall inget fattas.
Han låter mig vila
på gröna ängar,
han för mig till vatten
där jag ﬁnner ro.
Han ger liv åt min själ,
han leder mig
på rätta vägar
för sitt namns skull.

Ps 23:1-3

Begravningen äger rum
i S:t Petri kapell, Leksand
fredag 21 maj
i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på
Tibble-Lycka Byförening
Tel 073-7390910
Bg 5681-3603

Begravningen äger rum
i Siljansnäs kyrka
fredagen den 14/5,
i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Cancerfonden
Plusgiro 901986-0

Se minnessidor.fonus.se

Se minnessidor.fonus.se
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Min livskamrat

Vår kära
Mor och Farmor

F. Kommendörkapten

Anders Billström

Vivan Göstas

* 8 april 1924
har idag stilla insomnat
Heden, Leksand
15 april 2021

* 25 maj 1936
har hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad

Siv
Peter med familj
Lars med familj
Kerstin med familj

Leksand
22 april 2021
L ARS-ERIK med FAMILJ
Fredrik, Richard
LENA
Övrig släkt och vänner

Övrig släkt och vänner
Frid susar träden kring stugan Du älskat
Farväl bugar blommorna
Du vårdat så ömt
Tack viskar fågeln,
som var morgon Dig hälsat
Tyst sjunger vinden, Vila i frid
Vinden har lagt sig att vila
Måsen har lagt sig till ro
Vågen smeker stilla
klippan vid fågelns bo
Så släcker mörkret himmel och vatten
Då rör någon sakta Din hand
Ett årtull gnisslar i natten
En båt lägger ut från land.

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

Begravningsgudstjänsten äger rum
i kretsen av de närmaste.
Stöd gärna
Sjöräddningssällskapet
Givartelefon 077-579 00 90
Tänd ett ljus för Anders på
www.estersbegravningsbyra.se

Vi tar far väl i kretsen
av de närmaste.
Tänk gärna på Strokefonden
Plusgiro 900530-7
Se minnessidor.fonus.se
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LEKSAND DJURA SILJANSNÄS
www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat

Pastorsexp. 0247- 807 00

Kyrktaxi 0775-505 050

Kyrkoårets söndag: Bönsöndagen
Vi börjar med enklare andakter/söndagsgudstjänster med max 8 personer, enligt rådande restriktioner.
Digital andakt söndag 9/5 kl. 11.00 Förinspelad från Djura kyrka. Rebecca Klitgaard Nelson, präst, mfl.
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,
070-2611631 eller Sten Boman 070-2611635
för samtal enl ök.

Söndag 9 maj
16:00
Gudstjänst
Per Rönnegård, präst.
Ulf Skagerstam, musiker
Max 8 deltagare.
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

Tisdag 4 maj
9:30-11:00 Matbanken
16:00-17:00 Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården/ Utanför Gillestugan
Lördag 8 maj
17:00
Lördagsbön
Sten Boman, präst.
Max 8 deltagare
Andaktslokal: Tällbergsgården, Lillstugan
Söndag 9 maj
10:00 och
Gudstjänst
11:00
John Sund, präst. Mikael Boström Eric’,
musiker. Max 8 deltagare.
För att boka plats, ring 0247-80 700,
mån-fre 10-16.
Leksands kyrka
16:00-18:00 Digital Messy Church
Sker digitalt via Zoom, anmälan sker till
carolin.from@svenskakyrkan.se Anmälan och
hämtning av påsar förlängd till fredag 7/5.
Online
Måndag 10 maj
10:00
Promenad
Vi utgår från S:t Persgården
S:t Persgården/Ute i det fria
Tisdag 11 maj
9:30-11:00 Matbanken
16:00-17:00 Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården/ Utanför Gillestugan

3b
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Onsdag 5 maj
9:00
Morgonbön
Per Rönnegård, präst. 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 9 maj
10:00 och
Gudstjänst
11:00
Per Rönnegård präst,
Liselotte Ambjörn, musiker.
Max 8 deltagare/gudstjänst.
För att boka plats, ring 0247-80700.
Mån-fre 10-16.
Siljansnäs kyrka

I samarbete med

v. 18
9/5
11.00
Endast
online!

PINGSTKYRKAN
Hagagatan 4, Leksand

Frikyrkan Siljansnäs

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

Onsdag 5/5 10.30 Bön och Bibelsamtal
Lördag 8/5 9.30-14 Miniretreat - Vägens folk
Oavsett om vi kallar oss kristna eller inte, är
våra liv en pågående resa.
Vad behöver vi med oss på den resan, och hur
rotar vi oss i en rörlig tillvaro?
Välkommen till en tyst miniretreat i stillhet,
reflektion och andlig påfyllnad.
Anmälan senast 5/5, 073-100 21 88
Söndag 9/5 11.00 Nattvardsgudstjänst.
Max 8 pers. Anmälan

Lördag 8/5
09:30. Lördagskyrka för barn 4-12 år.
Söndag 9/5
11:00. Gudstjänst. Predikan av Fredrik Lignell.
Gudstjänsten sänds via hemsidan: frikyrkan.se
eller YouTube: Frikyrkan Insjön

Mer info: equmeniakyrkan.se/leksand

Faluvägen 27, Insjön • www.frikyrkan.se

ÅHLS FÖRSAMLING

Mikael Hansson predikar

Gudstjänsten live på

www.leksandpingst.se
Vecka 18
Söndag 9 maj 11.00
Gudstjänst med livesändning på
Youtube och Facebook Alf Daniel Blomquist predikar
För mer information om våra samlingar se vår hemsida:
leksandpingst.se

Svenska kyrkan

Gudstjänst

Fiskgatan 5 • Leksand • 0247-103 00

INSJÖN

www.svenskakyrkan.se/ahl

Gudstjänst i Åhls kyrka. Bönen. 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 9/5

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.
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Caroline Lundin
Fastighetsbyrån i Leksand
070-394 25 98

Ska du sälja i Leksand, är det bra att anlita någon som
verkligen känner omgivningarna. Någon som kan svara på spekulanternas frågor om Leksand – utöver att hjälpa dig med hur du bäst
lyckas med bostadsaffären.
Testa oss gärna. Boka in en muntlig värdering av din bostad.
Självklart kostnadsfritt och utan förbindelser.
Caroline finns alltid nära till hands.

