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STANS GODASTE PIZZA
PIZZA • HUSMAN • SALLADSBAR
VEGETARISKA RÄTTER

LUNCH
BUFFÉ
alla dagar
Matlåda
Matlåda
inkl. utkörning
beställ dagen före

60KR
75KR

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

95
inkl. läsk

KR

GYROMANIA
med superpriser i två dagar
21-22 maj

50KR
Gyrospizza
105KR
Gyros m.
bröd inkl. dricka
inkl. dricka

Vi tillverkar vår egen Gyrås av svensk fläskkarré.

Faluvägen 4, Leksand vid OKQ8
Vi har fullständiga rättigheter.
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Fönsterdörrar
med tillbehör
från SP &
Trarydfönster

FÖ R R ÄT T
Kräftbakelse med sallad
Cheviche med mango, avokado och lime
VA R MR ÄT T
Oxfilé med potatisbakelse, vårprimörer,
bakad tomat, oxsvanssky
Grillad spetskål med vårprimörer,
bakad tomat och vitlöksdressing
D E SSE RT

Blåmumma, kardemummabotten med
blåbärsmousse och vaniljmousse

Visningsvagnen
kommer till: Fontänen,
Rättvik 21/5 kl 11-17
& 22/5 kl 10-16

Vegansk brownie med päron
245 kr pp
= Veganskt

Erbjudandet gäller endast den helgen.
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I samarbete med
AB Karl Hedin Rättvik
& SP-Traryd fönster

038 66

Avhämning fredag 21/5 eller lördag 22/5.
Beställ senast kl 12:00 dagen innan på
www.siljanskonditori.se

- Ditt kompletta byggföretag!
E-mail: robert@oldbringsbygg.com
Tel. 073 - 038 66 41
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AKTUELLA

ERBJUDANDEN

18/5–23/5
LEKSAND
Manuella delikatessen
erbjuder:

/st

/kg

PICANHA MÖRNINGS

Sverige/Dalsjöfors. 850 g.

8)=

10k

129k

FETAOST

/hg

POTATISSALLAD

Olympus. 100 g.

Eget kök. Tillverkad i butiken.

COOP LEKSAND
FYLLER 5 ÅR!
Tider går fort när man har roligt. Vi har maxat butiken med
massor av klipp för endast 5 kr! Välkommen in och fira med oss.

50k/kg

Hälsar Fanny med personal.
Covid-19: Vi firar tillsammans med avstånd till varandra.

MAX 3 KG/HUSHÅLL.

LÖSVIKTSGODIS

Coop.

5k/kg
POTATIS I LÖSVIKT

Leksandspotatis från
Olhansgården. Fast sort.

5k

5k

/st

/st

MAX 5 ST/HUSHÅLL.

DRICKYOGHURT

Coop. Välj mellan olika sorter.
33 cl. Jfr-pris 15:15/liter.
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BULLAR

Bonjour. Bakade i butiken. Välj
mellan kanel, vanilj, tosca & pistage.
90-100 g. Jfr-pris 50-55:55:-/kg.

Aktuella
aktiviteter...
Medlemmar i Almo Råbäcks VVO

Årsmöte. Mockalbergets vägförening

kallas till årsmöte
Tisdag 1/6 kl. 18.00 Almo Bystuga.
Ärenden enligt stadgarna.
Sista dag för anmälan till årets älgjakt.
Välkomna! Styrelsen.

Söndag 13 juni kl 17.00 i Västanviks bystuga.

Årsmöte för
Mårtanbergshyttans Vägsamfällighet

är pga rådande Coronaepidemi inställt.
Upplysningar ordf. Åke Dalin tel: 070/ 744 38 53

Västanvik-Granbergets VVO

har årsmöte torsdag 27 maj kl. 19.00
i Hedens skyttecentrum
Ärenden enligt stadgarna,
samt frågor om kronskötselområde.
Välkomna! Styrelsen.

Årsmöte
Leksboda - Sätra VVO

måndag 31 maj kl. 18.00 utomhus vid Bystugan.
Efter årsmötet möte med deltagare i årets
älgjakt. Välkomna! Styrelsen.

Jaktstämma

Markägarna och jägarna inom

Delägarna i

Olsnäs VILTVÅRDSOMRÅDE

Leksand-Floda vägars
samfällighetsförening

inbjudes härmed till ordinarie jaktstämma
vid slakteriet i Olsnäs Siljansnäs
söndagen den 30 maj kl. 15.00.
Ärenden: Enl stadgarna samt bestämmande
om tidpunkt för anmälan till årets älgjakt.
Styrelsen

kallas till årsmöte onsdag 2 juni kl. 18.00
på dansbanan i Sandvikens fäbod,
Dala-Floda.
Ärenden enligt stadgarna. Förslag till utdebitering samt framställning från styrelsen
om omprövning av andelstal med anledning av omarronderingen i västra Leksand.
Årsmöteshandlingarna kan hämtas från
föreningens hemsida www.lfvagar.se eller
erhållas efter kontakt med ordföranden
(tel 070-552 03 79, e-post ordf@lfvagar.se).
Anmäl deltagande via telefon/e-post till
ordföranden senast måndag 31 maj. Pga
rådande pandemi hålls årsmötet utomhus
under tak. Om möjligt, begränsa deltagandet till en person per fastighet.
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Fågelmorgon
i Hundhagen

Lördag
22 maj
kl 6.15

FOLKMUSIKENS HUS
ÖPPETTIDER 2021

Vi besöker Hundhagens naturreservat och
lyssnar till fågelsången.
Samling vid parkeringen, Hundhagens
naturreservat, Helgnäs.
Max 8 deltagare pga rådande coronarestriktioner.
Föranmälan till: Åke Tidigs, 076-824 73 29,
tidigsake@gmail.com.
Välkommen!
Leksands fågelklubb

Butik, faktarum och utställningar har öppet
28 juni–31 juli. Tis–fre kl 11–18, lör 11–14
och i samband med konserter i huset.
www.folkmusikenshus.se

DAG
KOLLO
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Kvällsbön
i Leksands kyrka

14-18 juni kl. 9.00 -12.00
Samling vid Leksands kyrka

Vi börjar att träffas igen
i Leksands kyrka varje
torsdag kl 18.30 med
start 20 maj.

LEK NATUR SKAPANDE
Anmäl dig senast 24/5 till:

carolin.from@svenskakyrkan.se
Kostnad: 300 kr per barn.
Frukt och mellanmål ingår
Vi vistas utomhus
Begränsade platser

Vi håller en enkel kvällsbön
tillsammans i väntan på att vi
kan få börja fira nattvard
tillsammans igen.
(Max 8 personer.)
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Överraskningarnas hus och trädgårdar i Leksand

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)

Munthes
HILDASHOLM

OBS - Produktion ingår i priset
Boka innan 31/5 på 0250-105 05

EXTRA VÅRÖPPET

13 maj–11 juni torsd-sönd 10.30–15.00
Guidade visningar kl 11, kl 12 och kl 13
Obs, begränsade grupper med tanke på säkerhet
och gällande restriktioner, så boka gärna i förväg
Telefonsluss
0250 – 10 000

Växel
0250 – 10 500

Varmt välkomna!

Annons avd.
0250 – 10 505

0247-100 62

•

www.hildasholm.org

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

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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TUCSON Plug-in Hybrid: CO2 31,4 g/km, 1,4 l/100 km (WLTP).
Bilen på bilden visas med extrautrustning. Pris exkl. ev. metalliclack. Vi reserverar oss för prisändringar och ev. tryckfel. Förmånsvärde är redovisat netto per månad vid 50% marginalskatt
enligt 2021 års värde och gäller t.o.m. 2021-06-30. Ovanstående
privatleasingexempel är baserat på 36 mån leasing, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig
ränta. Max körsträcka 1 000 mil/år, övermil debiteras. Service
ingår under avtalstiden max 4 500 mil. Sedvanlig kreditprövning sker. Lanserings- och privatleasingpriset gäller t.o.m.
2021-09-30. Utsläpp och förbrukning är preliminär data som
kan komma att ändras utan förbehåll. Klimatbonus beslutas
och utbetalas av Transportstyrelsen.

Välkommen att provköra nya TUCSON Plug-in Hybrid.

Åkessons Bilcenter AB

Hyundai Leksand
Limsjöänget 5, 793 31 Leksand
Tlf. 0247-125 50, info@akessonsbilcenter.se

Större frihet med det bästa från två världar
Nya TUCSON Plug-in Hybrid tar flera stora utvecklingskliv framåt. Och det både känns och syns. En e-SUV med helt ny
dynamisk design, 558 liters bagageutrymme, säkerhets- och uppkopplingsfunktioner i världsklass som du når via en
10,25” pekskärm och möjlighet till 100 % elektrisk körglädje. Med ett enkelt knapptryck får du tillgång till 62 km räckvidd
på enbart el. När elen är förbrukad växlar bilen automatiskt över till bensin igen – så att ditt äventyr kan fortsätta.

Privatleasing från 4 795 kr/mån
Förmånsvärde från 1 769 kr/mån

(ord. pris 439 900 kr)

414 900 kr

Lanseringspris från

Nya TUCSON Plug-in Hybrid Essential:
• Fyrhjulsdrift som standard
• Säkerhet i världsklass
• Klimatbonusbil
• Elektrisk räckvidd upp till 62 km

Är du redo för nästa nivå?
Helt nya TUCSON Plug-in Hybrid.

Öppettider
Mån-fre: 07.15
– 17.30
Mån-fre:
07.15
- 17.00
11.00
– 14.00
Lör:
Lunchstängt
12.00
- 13.00
Lördag:
11.00 - 14.00

Vi borrar nu i

VÄ

Favorit i repris! Frysta fina panerade filéer
på ca 140–160 gram/st. Erbjudandet gäller
hela v.20 eller så långt vårt lager räcker.

89

Välkommen in till oss!

kr
kg

Ord. pris 129 kr

ÖPPETTIDER mån-tors: 8.00–16.00 fred: 8.00–18.00 lör: 10.00–14.00
LAX

SKALDJUR

DELIKATESSER

DESSERTER

BORRAefter
BORRA
VATTEN
VATTEN
h
ocVÄRME

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

h
c
o

FÖNSTERPUTSARNA

0243-22 60 60 •

PANERAD RÖDSPÄTTAFILÈ

siljanslax

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
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Är du 60 år eller äldre?
Nu är det din tur att få
vaccin mot covid-19
Boka din tid genom att logga in på 1177.se
Behöver du hjälp? Ring Region Dalarnas
telefonsupportpå 010-249 92 88.
Vaccinering är vägen framåt till att träffa nära och kära och
det mest effektiva sättet för att undvika att bli allvarligt sjuk
eller dö i covid-19. Vaccineringen är gratis.
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VÅR erbjudande!

30%

RABATT

på uteolja från Alcro och Jotun

Gjutarvägen 9, Rättvik 0248-125 40
Öppet: Mån-fre 07-18, lör 9-13
10

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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Recept av Eva-Lott Långberg

Gulaschsoppa på köttfärs
Ingredienser :

Gör så här:

Tillbehör: Crème fraîche 34 %,

” Smaka upp soppan och var med hela
tiden. Jag gillar när en gulaschsoppa
är lite het, så krydda upp som du själv
önskar ”

2 hackade gula lökar,
2-3 msk olivolja,1 röd paprika,
2 pressade vitlöksklyftor,
400 g nötfärs,
500 g krossade tomater,
2 msk tomatpuré, 1 dl rött vin,
1 l vatten, 3 potatisar (mjöliga, skalade och skurna i mindre kuber),
3 buljongtärningar (ox- eller kalvbuljong), 1 tsk paprikapulver,
1/2 tsk chilipulver (eller mer, smaka
upp utefter styrka som önskas),
1 tsk hel kummin lite mortlad.
Svartpeppar och salt efter smak.

Surdegsbröd och smör.
Färsk timjan att dekorera med
(vi hade bara basilika hemma - grönt
som grönt).

Fräs den hackade löken lite mjukt i oljan tills den
mjuknat och blivit glansig i en stor kastrull. Tillsätt
hackad paprika och pressa i vitlök. Bryn på nötfärsen i en stekpanna vid sidan om och häll sedan
över i kastrullen med grönsakerna. Tillsätt krossade
tomater, vin, vatten, buljongtärningar, paprikapulver,
chilipulver och lätt mortlad kummin. Tillsätt de små
kuberna av potatisen och låt koka samman ca 15-20
min, tills potatisen är färdigkokt och gjort soppan
lite tjockare i konsistensen.
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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. Måndag 24/5 kl. 15.00-16.00
Prisexempel.
Guldsmycken
.......385 kr/g guld
20 kr guld ...................3400 kr
Sedlar,
10 kr guld ...................1700 kr20 kr
guldPlåtmynt/Riksdaler
2150 kr
Tandguld, Medaljer,
5 kr guld .......................850 kr10 kr
guld
1075 kr
Utländska mynt, Silversmycken
50 kr 1975 - 76 .............125 kr
5
kr
guld
700 kr
10 kr 1972 .....................75 kr
Silverbestick (ejNS) .. 3650 kr/kg
1975-76
kr
5 kr före 1972 ................35 kr50 kr
Silvertackor
............. 555067
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.
18
kr
50 öre före 1962 .............10 kr1 kr före 1942
Över 30 år i branschen.
25 öre före 1962 ...............5 kr1 kr Priserna
före gäller
1968
fr.o.m. 10 maj8,50
2021 kr
10 öre före 1962 ............2,5 kr
Reservation för prisändringar.
50 öre före 1962
10 öre f. 1962

5 kr
1,50 kr

Guldsmycken,
243 kr/g guld
Tandguld, Medaljer, Sedlar
Utländska mynt
0709-32 00 02 www.kihlbergantik.se
Silverpokaler,
Silverbestick ej NS
2300 kr/kg
Silvertackor
3500 kr/kg
Herrfickur
14/18k 1600/2500kr
väl våren i luften?Armbandsur
Och förh. dig
som
inte
14/18k
800/1500kr

Kihlberg Antik AB

Nog ligger
längtar efterTel.
vårstädning
en glad nyhet:
0709 - 32 00har
02 vi www.kihlbergantik.se

Kihlberg Antik AB

Dala Service AB står gärna till tjänst - anlita oss
allt som
du gäller
intefr.o.m.
kan27/9
eller
göra för
själv!
30 årför
i branschen
Priserna
2017vill
Reservation
prisändringar.
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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VILLA I SÖDER RÄLTA
Här erbjuder vi en hemtrevlig och lite mindre enplansvilla med gårdskänsla. Gårdstun med bostadshus,
isolerad gäststuga i timmer och ett fint härbre i två
plan. Utöver det finns en bra carport för två bilar och
förråd/vedbod. Välkomna!
ADRESS Söder Rälta Masbacksvägen 5
PRIS 1 895 000 kr
BOAREA 107 M², 5 ROK TOMT 4 540 M²
VISAS Sönd 23 Maj kl 12:30-13:30, anmälan krävs
MÄKLARE Lottie Mattsson 072-243 70 30

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Leksand/Rättvik
Torget 4, 793 31 Leksand, Storgatan 9 Rättvik |
0247-25 44 00, 0248-103 05 | www.lansfast.se/leksand

Signering med Hanna Blixt

Perfekta
Mors-dags
boken

Signering
lördag 23/5
kl. 11 – 14

MED STOLT TRADITION SEDAN 1883

0247-100 02 info@lundellsbok.se www.lundellsbok.se
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Ansvarig utgivare: Christina Engqvist
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Nyheter från Svenska kyrkan i Leksand, Djura och Siljansnäs
Tfn: 0247-807 00

Illustration: I. del Castillo

Hjälparen i livet

Pingstsöndagen avslutar påsktiden
och vi firar den kristna kyrkans
födelse. Nu kommer också tiden för
våra konfirmander som når målet med
läsningen och konfirmeras.

vårt inre”, förklarar prästen Sten Boman
i förra söndagens digitala andakt. Rent
konkret skulle man kunna säga att
viljan och strävan att efterlikna Jesus
–att älska sin nästa, är resultatet av
gudsnärvaro, i en människa.
Att konfirmationsgudstjänsten sker just
vid pingst är förknippat med Andens
högtid. Under konfirmationen ber
prästen en bön med handpåläggning om
Guds välsignelse över konfirmanden:
må Guds gode Ande leda dig på alla dina
vägar I Faderns och Sonens och den helige
Andes namn. Amen. Med sändingsord
skickas sedan konfirmanderna ut i världen
för att göra den bättre för sig själva och
andra med Hjälparen som vägledare i livet.

Påsktiden är längre än stilla veckan. Den
börjar med fastan och slutar med pingst.
Där emellan ligger själva påsken. Nu
stundar pingst, en helg som ibland kallas
kyrkas födelsedag, dagen då den kristna
kyrkan föddes. Denna helg firar vi att Gud
är med oss och mitt i bland oss. Innan Jesus
lämnade jorden på Kristi himmelsfärdsdag
lovade han lärjungarna att de inte skulle att
bli övergivna. Kort därefter fick lärjungarna,
precis som Jesus sagt, uppleva den helige
Anden, eller Hjälparen, som den också
kallas i Bibeln.
Vad är den heliga Anden?
Inom bildkonsten gestaltas den ofta som
en vit duva. “Det är livets röst, sanningens
röst, kärlekens röst som talar tilll oss från

Kyrknyckeln

www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat
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Lilla
Konfirmandprästen Rebecca svarar

Vad är konfirmation?
Konfirmation är en undervisning i kristen
tro, ett sätt att upptäcka tro vid en
tidpunkt i livet då stora frågor aktualiseras.
Konfirmationen utgår ifrån dopet. Att
konfirmeras är att få en djupare förståelse
för dopet, att säga ja till Guds närvaro.
Det är att få en bekräftelse från Gud: du är
döpt, du är mitt barn, jag ska alltid gå vid
din sida. Helig Ande är med dig.
Vad har ni gjort under konfirmandtiden?
Vi har arbetat med Bibeln som röd
tråd. Genom samtal, andakt, vandring,
sång, rollspel och skapande har vi pratat
om skapelsen, synd och förlåtelse, om
profeterna, om dop och nattvard, om Jesu
liv och påsken, om döden och evigheten,
om vänskap –allt som rör livet.

Hur har årets träffar varit?
Vi har fått anpassa upplägget många
gånger under året på grund av
pandemin. Till exempel hade vi en
heldag på Olsnäsgården i stället för ett
läger med övernattning. Annars har vi
träffats onsdagkvällar. I början blev det i
helgrupp, senare träffades vi digitalt eller
i smågrupper. Under ett par veckor nu
under våren har varit utomhus i mindre
grupper.
Hur är årets konfirmation planerad?
Så länge som restiktionerna pågår där
maxgränsen är åtta, firar vi konfirmationsgudstjänsten i små grupper på lördag.
Totalt är det 21 som ska konfirmeras.
Konfirmationsgudstjänsten kommer att
sändas live för anhöriga.

Sommarkonfirmation

Du som är född 2006 och på väg in i vuxenlivet
har en möjlighet att tillsammans med jämnåriga
kompisar och oss konfirmandledare 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. Konfirmantion,10 Juli
Anmälan senast 1 juni
Se även vår hemsida.
Vid frågor, ring Samuel Park:
070-292 43 91
www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat
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LEKSANDS PASTORAT

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

Edvin Larssons Mekaniska AB i Dala-Järna

SÖKER PERSONAL
VI SÖKER KVALITETSCHEF/ANSVARIG
Läs mer om tjänsten på www.elmab.se
OBS! Ansökningar tas emot löpande och enbart via e-post till: jobb@elmab.se
Sista ansökningsdag: senast 31 juli.
Tjänsterna kan tillsättas innan tiden löper ut.
Alla ansökningar besvaras.
ELM ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.

ELMAB
1946

”En härlig dag runt Limsjön”
Foto Marina Strömbom Hammar

15b

STOPP
I AVLOPPET?

l

GÅRDSRÖJNING

Trädfällning och ansning av buskar till fast pris.
40 års vana. Tjänsterna omfattas av RUT-avdrag.
Innehar F-skattsedel och ansvarsförsäkring.

070-268 55 58, Per-Erik

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

Tel. 070-679 75 77

Gärdesgård
enligt tradition

MAGASIN

gärdesgård.se

072-560 69 73
Mattias

Fotkliniken i Leksand

• Medicinsk Fotvård • Ekologiskt Fot-SPA
• Fot- & underbensmassage m.m.

Faluvägen 12 i Leksand. Varmt välkomna!

www.magasinleksand.se
annons@magasinleksand.se

Lisa Jönsson Dipl. Medicinsk Fotterapeut
0247-10028 • www.fotklinikenileksand.se

Välkommen in
med din annons!

Nu är det dags för slamtömning!
Under v. 22-23
Kommer vi att tömma dessa områden:

Åkersbodarna, Molnbyggen, Kråkbodarna,
Östanmor Skeberg, Romma, Västra Rönnäs,
Tibble, Ullvi.
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
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Kamrat på vida färden

Efter ett år i lockdown ser många fram mot en efterlängtad bilsemester på kontinenten.
Årets planering är däremot inte den lättaste eftersom olika länders pandemiregler ändras
konstant så det gäller att vara anpassningsbar. Lösningen? Tja, husbilar har varit populära
länge och nu skjuter försäljningen i höjden. För med huset på ryggen likt en snigel kan
semestertrippen göras extra trygg.
•

•

•

Med husbilen är man vanligtvis fri att resa dit man vill och det är enkelt att ändra rutten beroende på
väder och för all del coronaregler. Det senare måste man hålla järnkoll på i dessa dagar och görs lättast
på webbplatsen Re-open EU. Missa inte heller att kolla upp regelverket krig vägavgifter och miljözoner
eftersom även detta skiljer sig från land till land.
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Tanka – en god tanke
Majoriteten väljer tyska autobahn för att snabbt
och smidigt komma söder om Alperna – men
håll koll på bensinmätaren. Får du sopatorrt på
landets motorvägar så blir följden dryga böter
och enda giltiga skälet till att stanna är punktering. Frankrike tillhör många husbilsfantasters
favoritländer och här krävs dessutom en alkoholmätare i kupén. Det är inte så konstigt med tanke
på landets alla fantastiska vingårdar som erbjuder
gratis provsmakning. Tänker du däremot byta
vinet mot sangria och åka vidare till Spanien så
finns en hel del märkliga trafikregler att hålla koll
på. Att exempelvis framföra ditt fordon barfota,
i flip-flops eller med bar överkropp ger 80 euro i
böter. Lagen säger dessutom att om du bär glasögon eller linser så måste en reservuppsättning
finnas i bilen.

Cash is still king
Även om du laddat med mat före avresan så
behövs förråden fyllas på under resan. Tipset är
att handla utanför storstäderna och därmed går
det inte att lita på att butiken eller tankstället tar
ditt kontokort när det är dags att betala. Många
svenskar blir tagna på sängen men faktum är
att kontanter fortfarande behövs i stora delar av
Europa. I pandemitider är en reservbuffert för
oförutsägbara händelser en god idé eftersom det
inte minst kan bli aktuellt att sitta i karantän och
glöm för guds skull inte att köpa munskydd. Ligg
alltid steget före och ta reda på vad som gäller vid
olika gränspassager. Att åka på husbilssemester i
Europa sommaren 2021 kräver sin gedigna planering. Men du kan ju alltid göra livet lite enklare
och semestra hemma i Sverige. Trevlig resa!
Text: Carl-Ingemar Perstad och
Johannes Gardelöf / © CNP AB
Foto: CNP AB
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MAGASIN

Lösning korsord v.18

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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Distributör:
Posten
Upplaga:
12 500 ex
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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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

BMF:S PRYLMARKNAD

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

FREDAGAR kl 13-17
Ring och boka plats
070-483 10 27
Insjövägen 57, Insjön

KÖPES LP-skivor

LITEN VÅRMARKNAD/HEMFÖRSÄLJNING
Hembakat, sockor och vantar, grytlappar, munskydd, målade alster, diverse plantor m.m.
Väkommen till Bodlindorsvägen 10 (Snett
emot Knotgården) Försäljning utomhus under tak.
Lördag pingstafton 22/5 och
söndag pingstdagen 23/5 kl. 10-14
Övrig tid enligt överrenskommelse.
Barbro Jones 070-632 66 07

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

......................................... Smått & Gott...........
9b

MARKNADSFÖR DITT FÖRETAG
I VÅRA LOKALA ANNONSBLAD:
Upplaga: 12.500 ex
Räckvidd: ca 25.000 läsare
Kontakt: Kristina 070-746 56 93
Magasin Leksand (f.d. Leksandsbladet) delas ut till hushåll och företag
i Leksands kommun med Insjön, Tällberg och Siljansnäs.
Upplaga: 10.000 ex
Räckvidd: ca 20.000 läsare
Kontakt: Kristina 070-746 56 93
RättviksNytt delas ut till hushåll och företag i Rättviks kommun, Leksands
norra delar med Tällbergsbyarna samt Garsås.
Upplaga: 20.000 ex
Räckvidd: ca 40.000 läsare
Kontakt: Sune 073-10 10 199
Masen delas ut till hushåll och företag i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
med

Upplaga: 9.000 ex
Räckvidd: ca 18.000 läsare
Kontakt Conny 076-829 00 18
Kråkbladet delas ut till alla hushåll, från Bingsjö-Dådran via Enviken, Linghed,
Svartnäs och Vintjärn till Svärdsjö, Sundborn, Toftbyn och Hosjö – samt
till 3.000 företag i centrala Falun och Svärdsjöbygden.
Upplaga: 16.500 ex
Räckvidd: ca 33.000 läsare
Kontakt: Håkan 070-542 77 67
Veckonytt delas ut till hushåll och företag i Filipstad, Hällefors och
Nora kommuner.
Direktnummer för
annonser, bokning
och förfrågan:
Välkomna,
både som läsare
och annonsör!

•
•
•
•
•
•

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

– hela Dalarnas lokala trycksakspartner!

0248-136 00 • Reparatörvägen 3, Box 133, 795 22 Rättvik
8b

Säljes!
Hemmabio
Jamo högtalare SW 1008
2 st. E ACEN, 2 st. E USUR
1 st. E 4CEN centerhögtalare
076-813 85 48

--------------------------Grillkol av alved
6-7 kg säck 150 kr.
9-10 kg kartong 250 kr.
Finns i N. Leksand.
070-39 39 315

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

Köpes!
Åkgräsklippare
även objekt av intresse.
073-6225929 Håkan

Bostad! Övrigt!
Uthyres!
Litet hus på stor tomt i Lisselby, 3 rum
och kök, lagom för 1-2 personer. Ej djur.
070-7148742

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

Hus önskas hyra.
Önskar hyra hus i eller i kringliggande
byar runt Leksand.
Allt av intresse, även större.
072-3099500
Uthyres
Nyrenoverat hus i Selja, c:a 100 kvm, 2
sovrum. 9000:-/månad i varmhyra.
Finns: Stadsnät, altan, egen trädgård,
carport. Möjlighet till: Kallförråd,
odling, djur mm.
070-672 06 38, Sara

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

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

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

4 bäddsrum med mindre kökspentry
uthyres Hjortnäs Pris 370 kr / dygn.
Alt. 2400 kr / vecka Lugnt läge
070-5634907
Säkrast efter 11.00 FM

ÅKGRÄSKLIPPARE KÖPES!
Fungerande eller trasig har mindre
betydelse.
070-6710944

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

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

Önskar hyra mindre stuga
eller lägenhet fr.o.m. 1 augusti.
Hund finns, maxhyra 4500:-/mån.
073-56 11 467

Bisamhällen och svärmar köpes.
Kan också ta hand om bin som bor i
väggar
och på andra ställen.
0250-550123 eller 070 62 84 836

LOPPIS
Ö. Rönnäs, Källv. 2
Lördag 22/5, söndag 23/5 kl. 11-16
Damcykel, barnkläder, barnprylar,
kaffebr; Tassimo, kopparsaker,
hushåll, bonad;”duvor”, m.m.

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

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

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

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

--------------------------För 100 kr publicerar vi er
privatannons i Magasin Leksand,
RättviksNytt och Masen.
Har du som privatperson något du
vill köpa, sälja, byta, efterlysa m.m.
Du använder upp till max
25 ord/annons.
Maila in din text till
annons@magasinleksand.se
märk med ”Radannons”
Det gäller alltså
INTE företag / föreningar
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MAGASIN

Magasin Leksand
har utgivning tisdag
varje vecka
MAGASIN

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

Välkommen in med er annons!

ÖPPETTIDER!

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

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

Magasin Leksand • Norsgatan 24 • LEKSAND
annons@magasinleksand.se • 0247-132 01 • www.magasinleksand.se
6b

Vad som syns och vad som är viktigt.
När jag för flera år sedan började skriva dessa
krönikor, först i Leksandsbladet, och numer
här i Magasin Leksand var tanken att jag skulle
skriva om vad som händer i kommunen. Det har
blivit många krönikor sedan dess. Ibland har
jag lyckats bra med att förmedla vad som är på
gång, ibland mindre bra. För det händer alltid
mycket i kommunen, och en hel del syns väldigt
väl och diskuteras högljutt. De flesta av er vet
att vi bygger nytt äldreboende i Tibble, en ny
sporthall vid Leksandshallen, att vi nyligen
byggt hyreslägenheter i Insjön och Leksand
och även flera nya gång- och cykelvägar.
Förmodligen har det även märkts när vi gräver
för nya vatten/avlopps-ledningar och ställer ut
fina blomsterlådor.
Men jag vill påstå att några av de viktigaste
sakerna framöver inte alls kommer att synas
på samma konkreta sätt. På senare år har både
behoven och kraven på vår gemensamma välfärd
ökat och vi behöver ha fokus på en allt högre
kvalitet i vår kärnverksamhet som främst rör
våra barn, unga och äldre. Ibland framställs det
som att mer pengar eller att bygga mer saker är
de enda lösningarna, men så är det inte. Många
gånger är det lika viktigt och avgörande för våra
verksamheter med rätt arbetssätt, bra ledarskap
och användande av ny teknik. Vi behöver därför
arbeta vidare för en ännu bättre arbetsmiljö för
våra medarbetare och chefer, ha ökat fokus på
kompetensutveckling och uppdaterade planer
för kompetensförsörjning, fler insatser för
ökad miljö- och klimatnytta och ytterligare
digitalisering av våra arbetssätt och tjänster.
Det här är inte traditionellt politiska områden
som jag får frågor om när jag handlar mat i
butiken och jag har aldrig klippt något band
för en ny kompetensförsörjningsplan, men det
är ändå frågor som är helt avgörande för att vi
ska ha den kommun som vi vill och förtjänar.
Så jag kommer att fortsätta att skriva om både
det synliga och det lite mindre synliga som är på
gång i kommunen.

Och så är vi ju inne i veckan med Eurovision Song
Contest i Rotterdam. Veckan då vår leksing Tusse
representerar Sverige med låten ”Voices”. Det
är semifinaler tisdag och torsdag, och där Tusse är
med i den första. Sen tror och hoppas vi att vi får
bänka oss på lördagskvällen och heja på honom i
finalen. Oavsett hur det går är jag stolt över Tusse
och den resa han gjort som människa och som
artist. Jag är även stolt över Sverige och Leksand
som möjliggjort hans och många andras liknande
resor. Ett mottagande som är generöst, men inte
kravlöst och där hårt arbete lönar sig.
Sen får jag avsluta den här krönikan så som jag
gjort många gånger senaste året: Håll i, håll ut,
håll avstånd. Följ rekommendationerna, tvätta
händerna och se till att bli vaccinerade. Allt för
att vi så snart som möjligt åter ska kunna träffas
och umgås samt för att företag, föreningar och
även vi på kommunen ska kunna öppna upp alla
våra verksamheter ordentligt igen!
Vänliga hälsningar

Ulrika Liljeberg
Kommunstyrelsens
ordförande
5b

Till alla som på olika sätt hedrat minnet
av vår kära

Märta Palm

till alla som har hedrat vår kära

Anita Matsson

framför vi vårt varma tack. Ett särskilt tack till
personalen på Limsjögården avd. 5.

vid hennes bortgång.
Ett särskilt tack till personalen
på Björkbacken Siljansnäs.

Barnen med familjer

Bengt
Mats och Lars med familjer

Vårblommor Foto: Göran Ivarsson
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LEKSAND DJURA SILJANSNÄS
www.svenskakyrkan.se/leksandspastorat

Pastorsexp. 0247- 807 00

Kyrktaxi 0775-505 050

Kyrkoårets söndag: Pingstdagen
Enklare andakter/söndagsgudstjänster med max 8 personer, enligt restriktioner före 17/5.
För uppdaterad info se hemsida eller ring 0247-80700
För digitala andakter i pingst hänvisar vi till svtplay.se /gudstjanst Hemsida/sociala medier

Leksands församling

Djura församling

Söndag 23 maj
16:00
Gudstjänst
Per Rönnegård, präst.
Ulf Skagerstam, musiker.
Max 8 deltagare.
Djura kyrka

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.
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 18 maj
9:30-11:00 Matbanken
16:00-17:00 Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården/ Utanför Gillestugan
Torsdag 20 maj
18:30
Kvällsbön
John Sund, präst.
Leksands kyrka
Lördag 22 maj
Konfirmationsgudstjänster
under hela dagen för vinterkonfirmanderna.
Endast för konfirmander, inga besökare.
Leksands kyrka
17:00
Lördagsbön
Sten Boman, präst. Max 8 deltagare
Andaktslokal: Tällbergsgården, Lillstugan
Söndag 23 maj
10:00 och
Gudstjänst
11:00
Rebecca Klitgaard Nelsson, präst. Fumiko
Okino, musiker. Max 8 deltagare/gudstjänst.
För att boka plats, ring 0247-80 700,
mån-ons 10-16, fre 10-12. Leksands kyrka
Måndag 24 maj - onsdag 26 maj
10:00-12:00 Skogskyrkis i Lugnetskogen.
Föranmälan krävs till husmor
Katarina Backman på sms till tel. 070-618 07 40.
Avvakta sen besked att du fått plats.
Ute i det fria
Tisdag 25 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 19 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 23 maj
10:00 och
Gudstjänst
11:00
Per Rönnegård, präst.
Ulf Skagerstam, musiker.
För att boka plats, ring 0247-80700.
Anmälan mån-ons 10-16, fre 10-12.
Siljansnäs kyrka

Onsdag 19/5 10.30 Bön och Bibelsamtal
Söndag 23/5 11.00 Pingstdagen.
Gudstjänst
Max 8 personer, anmälan till 073-100 21 88

I samarbete med

v. 20
23/5

Mer info: equmeniakyrkan.se/leksand

23/5 19.00
Endast
online!

Fiskgatan 5 • Leksand • 0247-103 00

PINGSTKYRKAN
Hagagatan 4, Leksand

ÅHLS FÖRSAMLING

Gudstjänst

Mikael Hansson predikar
Digitalt Församlingsmöte
Länk mailas till medlemmarna

Frikyrkan Siljansnäs

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

www.leksandpingst.se
Vecka 20
Söndag 23 maj 11.00
Pingstdagens Gudstjänst med livesändning på Youtube och Facebook
Mike Hegarty predikar.
13.00 Års- och Administrationsmöte via
Zoom och på plats (max antal 8
personer- anmälan senast fredag
med Sms till 0793 0247 27).
Zoomlänken delas med epost
och på hemsidan
För mer information om våra samlingar se vår hemsida:
leksandpingst.se

Svenska kyrkan

11.00

Lördag 22/5
09:30. Säsongsavslutning för Lördagskyrka.
För barn 4-12 år.
Söndag 23/5
11:00. Gudstjänst. Predikan av Mita Näs.
Gudstjänsten sänds via hemsidan: frikyrkan.se
eller YouTube: Frikyrkan Insjön

Faluvägen 27, Insjön • www.frikyrkan.se

INSJÖN

www.svenskakyrkan.se/ahl

Gudstjänst i Åhls kyrka. Pingstdagen. Sten Boman.
Vi följer förbudsförordningen vad gäller allmänna
sammankomster - max 8 deltagare.
För aktuell information – se församlingens hemsida och Facebook.
Söndag 23/5

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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