MAGASIN

En del av Bokstaven AB • www.magasinleksand.se • vecka 22, 1/6 2021

MEDLEMSDAG 5 JUNI
ÖPPET KL 10.00 - 15.00

Obs! Gäller ej beställningsvaror eller redan nedsatta varor.
Erbjudandet gäller hela dagen 5 juni 2021.

Altanﬁx
Fasadmålning
Lekstuga
Uterum
Måla om staketet

Studenten
FREDAG 11 JUNI

Sätt guldkant på studentfirandet
med vår goda studentbuffé
MENY

Ostpaj på lagrad ost toppad med smetana och kallrökt lax

VILLA I KARLSARVET
Exklusiv villa med härlig utsikt ut mot Österviken och
älvens inlopp mot Leksand. Flera allrum och sovrum
som kan användas till det behov man har. Två fina
badrum varav ett med bastu. Stenlagd innergård/
terrass med utekök, pool och utespa. Här finns allt man
behöver för att njuta hemma i solen!

Kryddiga nötfärsspett (Merguez) med vår egen kebabsås
Ört- och citrusmarinerade klycklingdrumsticks
Bulgursallad med grönsaker och fetaost
Ugnsrostad färskpotatis med brynt smör,
citron och färska örter

ADRESS Karlsarvet Grindsvedsgattu 4
PRIS 5 995 000 kr
BO/BIAREA 178/144 M², 8 ROK TOMT 1 079 M²
VISAS Fre 11 juni- anmälan krävs
MÄKLARE Lottie Mattsson 072-243 70 30

Grönsallad med ruccola, cocktailtomat och rostade frön
Siljans surdegsbröd och vispat smör

245 kr pp

Beställ för avhämtning
senast 8 juni

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

Studenttårta
Beställ din favorittårta
bland tårtsortimentet på
siljanskonditori.se

BR 3 ROK PLINTSBERG
I ett omtyckt och eftertraktat område erbjuder vi en
trevlig 3:a! Allt i ett plan med egen entré i markplan, här
bor ni som i en liten och lättskött villa! Fina och ljusa
ytskikt med fräscht badrum. Garageplats med eluttag
och förvaringsmöjligheter.
ADRESS Ovabacksgattu 217 PRIS 950 000 kr
BOAREA 79,5 M², 3 ROK MÅNAVG 4 564 kr/mån
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

Beställ på www.siljanskonditori.se
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NU ÖPPNAR BYGGMAX I

LEKSAND
Välkommen till Limhagsvägen 16,
den 4/6 kl. 10.00.

GÄLLER
4-6 JUNI

SPANA IN
PRISET
459 kr/st

299

kr/st
,

Täcklasyr BW 2,5 l
Cuprinol vit.
Art. 19168
Priset gäller 4-6/6.

4

FÖR

199
,

kr

Planteringsjord Naturgödslad Krav Weibulls
40 l. Ord.pris 69,95 kr/st.
Art. 158001

Priserna gäller t.o.m. 13/6 2021. Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella tryckfel.
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Aktuella aktivitet
Markägare och delägare i

Långsbergs VVO

kallas till ordinarie årsmöte lördagen den
19 juni kl. 8.00 i Långbergs slakthus.

ÅRSMÖTE
Hisvåla-Böle vägsamfällighet

Ärenden enligt stadgarna. Passlottning.
Sista anmälningsdag för nya medlemmar 19 juni.
Efter stämman årsmöte med jaktlaget.
Välkomna! Styrelsen.

15/6 kl. 19.00 i Kilens bystuga.
Beslut om uttaxering. Ärenden enligt stadgar.
Välkomna! Styrelsen.

ÅRSMÖTE

ÅLS VÄGARS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Leksands Demensförening

Lokal: ABF 9 juni kl.17.00,
årsmötesförhandlingar, fika.
Anmäl till Margareta 073-059 85 86
eller Ingrid 073-052 58 03 före 5 juni .
Välkomna !

Kallar till ordinarie ÅRSMÖTE onsdag
den 23 juni kl.18.00 i INSJÖNS TEATER
Ärenden enligt stadgarna.
Debiteringslängd finns hos kassören för påseende.
FÖLJ FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS
REKOMENDATIONER.
STANNA HEMMA OM DU KÄNNER DIG DÅLIG.
Har du funderingar om detta, ring kassören
070-5175649. Välkomna! Styrelsen.

Leksands Demensförening

KALLELSE

Stumsnäs vägsamfällighetsförening, Stumsnäs
jordägare samfällighetsförening , Anders och
Stina Lassers jordägarfond och Stiftelsen
Stumsnäs missionshus kallar härmed till
ordinarie årsmöten.
Torsdag, 21-06-10. Stumsnäs bystuga.
Mötet sker utomhus. kl. 19.00.
1. Stumsnäs vägsamfällighetsförening.
Ärenden enl. stadgarna.
2. Stumsnäs jordägare samfällighetsförening.
Ärenden enl. stadgarna.
3. Anders och Stina Lassers jordägarfond.
Ärenden enl. stadgarna.
4. Stiftelsen Stumsnäs missionshus.
Information.
Välkomna! Styrelserna.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 7 juni klockan 18.30.
Av smittskyddsskäl ser vi gärna att du följer
sammanträdet på www.leksand.se/webbtv.
På mötet behandlas bland annat följande:
• Ändringsbudget 2021
• Riktlinje investeringsprocessen
• Utökad borgen till Leksands tennisklubb
Du hittar övrig information om
sammanträdet på www.leksand.se/anslagstavla.
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ter...
Årsmöte

Nattsångarvandring vid
Limsjön

Lördag
5 juni
kl 19.30

Lördag
5 juni
kl 21.00

Vi samlas vid klubblokalen i Norsbro, och
vandrar längs Limsjön och lyssnar på
nattsångarna.
Föranmälan till Staffan Müller, 070-3222345,
vitrygg@leksandsfagelklubb.se.
Välkommen!
Leksands fågelklubb

Samling utomhus vid klubblokalen i Norsbro.
Ärenden enligt stadgarna.
Var och en tar med eget fika.
Kontakt: Per Lindberg, 070-7334855,
ordforande@leksandsfagelklubb.se.
Välkommen!
Leksands fågelklubb

LÖRDAG 12 JUNI, KL. 14.00 – KULTURSKOLAN, TINGSHUSET, LEKSAND

Leksands Konstsällskap
bjuder in till årsmöte 2021
Anmälan om personligt deltagande på plats (med namn och
telefonnummer) görs till info@leksandskonstsallskap.se
senast den 10 juni då antalet deltagare är begränsat.
Medlemslotteriet genomförs i samband med årsmötet.
På årsmötet kommer även förslag till ändring av stadgar att behandlas.
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Välkommen!

Överraskningarnas hus och trädgårdar i Leksand

BRAGEHALL
Second Hand
Öppettider

Onsdag, torsdag, fredag
kl. 12-18
Lördag-söndag
kl. 11-16

Munthes
HILDASHOLM
EXTRA VÅRÖPPET

Välkomna!

13 maj–11 juni torsd-sönd 10.30–15.00
Guidade visningar kl 11, kl 12 och kl 13

280 kvm retro, vinylskivor & kuriosa

Obs, begränsade grupper med tanke på säkerhet
och gällande restriktioner, så boka gärna i förväg

Tel. 070-313 32 89

Varmt välkomna!
0247-100 62

•

Plintsbergsvägen 210, Leksand,
intill Riksv. 70, mellan Leksand o Rättvik

www.hildasholm.org

Alle man på däck, nu har vi en större butik!
Nu är vi äntligen färdiga med renoveringen! För att fira detta
kastar vi loss några fantastiska erbjudanden. Så skynda ner till
oss och ta en akterrunda i vår nya butiksdel. Välkommen!

Ostbricka à la Siljanslax

Ostbricka

349

kr

st

Vår egen exklusiva ostbricka med två ostar från Murboanna
och en Muddus hjortronmarmelad på en fin handgjord bricka av
oljad ek. Perfekt färdig present till sig själv, nära vänner eller bekanta.

Tonfisk i bit

Regnbågslax

Perfekt för grillning. MSC-märkt
tonfisk i bit på ca 0,5-1kg/st.

Riktigt vrakpris på rå fryst
svensk hel regnbågslax
ca 1-2 kg/st.

Tonfisk

119

Regnbågslax

89

kr
kg

Ord. pris 199 kr

Ord. pris 139 kr

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

SKALDJUR

kr
kg

DELIKATESSER

DESSERTER

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

Välkommen!

VÅREN ÄR HÄR!

Snart öppnar Öppnar
Tiondebodens loppis för
8/6 vi kan öppna vill
säsongen. Mentis
innan
vi gärna ha inkl.
saker.
13 Ni är välkomna
att lämna hela och rena grejer
till oss mån, tis, ons. 9 – 12
Annan tid ring 0247-44 940.

LOPPIS

TIONDEBODEN

Gäller 25/5-8/6

Åhls prästgård, Kyrkvägen 20, Insjön

FÖRSOMMARERBJUDANDE

Loppis ”Tiondeboden” öppnar för säsongen
Ordinarie öppettider:
tisdagar kl. 13-17, lördagar kl. 11-17

Falafelrätter
1. Falafel med bröd
2. Falafelrulle
3. Falafeltallrik med
pommes/ris
4. Falafelsallad

49:-

Har du något att skänka? Det går bra att lämna in
saker som är hela och rena (kläder, tyger, leksaker,
husgeråd, mindre möbler, trädgårdsredskap, böcker mm)
på församlingsexpeditionen tisdag och onsdag
kl. 10-15 och på loppisen när den är öppen. Vi kan
tyvärr inte ta emot större saker, max storleken av en byrå.

/st

LUNCH 11-14

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

80:/st

Frågor besvaras av diakon Liss Anna Holmdahl,
070-261 16 37

Beställ online på onlinepizza!

Välkommen!

ÖPPET 11-21 • Bygatan 16, Leksand

Guld, Silver, Mynt

ÅHLS FÖRSAMLING

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 4/6 kl. 15.00-16.00
Prisexempel.
Guldsmycken
.......395 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 .....................77 kr
Silverbestick (ejNS) .. 3700 kr/kg
1975-76
kr
5 kr före 1972 ................37 kr50 kr
Silvertackor
............. 560067
kr/kg
2 kr före 1942 ................62 kr5 kr Herrfickur
före 1972
20 kr
kr
2 kr före 1968 ................29 kr
2 kr 14/18k
före ................2600/4600
1942
36 kr
Armbandsur
1 kr före 1942 ................31 kr
före
1968
16 kr
14/18k
............1200/2700
kr
1 kr före 1968 .............14,5 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. 26 maj8,50
2021 kr
10 öre före 1962 ...............3 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
www.kihlbergantik.se
Silverpokaler,
Silverbestick ej NS
2300 kr/kg

Kihlberg Antik AB
0709-32 00 02
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Välkommen till vår trädgård!
Dags att plantera
träd, buskar, rosor,
klängväxter,
perenner m.m.

Leksand-Rättvik

Vi hjälper brottsoffer,
vittnen och anhöriga.

I växthusen stor
sortering av
sommarblommor.

Ring oss på
070 - 22 54 383
för att få kontakt
med Brottofferjourens
utbildade stödpersoner.

Öppet: Vard. 10-18,
Lörd - sönd 10-15

info@leksand-rattvik.boj.se
Med stöd av Region Dalarna

Stenbacken, Övre Gärdsjö, Rättvik • Tel 0248 - 140 19
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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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Gärdesgård
enligt tradition

gärdesgård.se

072-560 69 73
Mattias

Kommer du ihåg förra sommaren?
Beställ din luftkonditionering i tid!

Från 14995kr efter ROT
melmek.com
Mora: 0250 - 156 85
Falun: 023 - 283 41
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Värk i rygg och axlar? Stel nacke?

efter

h
c
o

Behöver Du en hjälpande hand?
Kontakta då:

0243

Vi b

BORRAef
BORRA
VATTEN
VATTEN
h
ocVÄRME
VÄRME

och Vi borrar nu i norra Dalarna!

www.thunlund.se
”En riktig, behandlande massage”

Vi borrar nu i norra Dalarna!

Tele: 0705-70 73 12

Yttermo Häradsvägen 154, Leksand

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

STOPP
I AVLOPPET?

STUBBFRÄSNING
& VASSKLIPPNING

l

ML SERVICE

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

WWW.MLSERVICE.INFO

070-261 10 50

Tel. 070-679 75 77

Nu är det dags för slamtömning!
Under v. 24-25
Kommer vi att tömma dessa områden:

Berg, Hisvåla, Almberg, Almbergsbjörken,
Kilen, Hoberg, Hackmora, Hyttkvarn,
Perhansbodarna, Varåsen, Vålberg,
Ål-Tällberg, Solarvet, Oxberg, Kvarnberg.
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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UDDEN LEKSAND

UTESERVERING / GRILL / BAR / AKTIVITETER / LOUNGE

KOLGRILLEN

ka
Vegetaraitis v!
altern

12:00 - 16:00
129:16:00 - 18:00
149:18:00 - Sent
169:BARN 0-6 ÅR GRATIS!*
BARN 7-12 ÅR
49:*GÄLLER 1 BARN PER BESTÄLLNING TILL ORDINARIE PRIS!

SUMMER LOUNGE
Sommardrinkar & Snacks

ÖPPETTIDER
Se aktuella öppettider
på vår Facebooksida!

@tragårnleksand
OBS! Stängt vid
dåligt väder!
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Lieslåtterkurs
7 Lieslåtterkurs
och 8 juli 2021, håller vi endagarskurser
i lieslåtter vid Skebergs bygdegård
Lieslåtterkurs
7 och
8 juli
2021, håller
vi endagarskurser
lieslåtter
viden
Skebergs
bygdegård
Innehåll:
Vi 2021,
lär osshåller
hantera
lien och
övar
provar
att
knackai lien
(=slipa
knacklie)
7 och 8 juli
vi endagarskurser
i slåtterteknik,
lieslåtter
vid Skebergs
bygdegård
och
vidare
att
få
en
inblick
i
biologisk
mångfald
kopplad
till
ängsmark.
Att
slå
med
lie
handlar
Innehåll:
Vi
lär
oss
hantera
lien
och
övar
slåtterteknik,
provar
att
knacka
lien
(=slipa
en knacklie) och
Innehåll: Vi lär oss hantera lien och övar slåtterteknik, provar att knacka lien (=slipa en knacklie) och
vidare
fåängsmark.
en inblick
i biologisk
mångfald
kopplad
tillatt
ängsmark.
Att slå med lie handlar inte om att
vidare
få en
inblick
i biologisk
mångfald
kopplad
Att
slå med
lie handlar
inte
inte
omattatt
vara
stor
och stark
utan
detatttill
gäller
att få
till
tekniken
så
lienomdansar
fram!
vara stor så
och
stark
utanfram!
det gäller att få till tekniken så lien dansar fram!
vara stor och stark utan det gäller att få till tekniken
lien
dansar
Instruktör:
Mats Rosengren, http://www.liemats.se/kurser
Instruktör: Mats Rosengren, http://www.liemats.se/kurser
Instruktör:
Mats
Rosengren,
http://www.liemats.se/kurser
Kostnad: 400 kr
Kostnad: 400 kr
Kostnad: 400senast
kr
Anmälan:
13 juni till asa.rydell@leksand.se
senast 13 juni till asa.rydell@leksand.se
Anmälan:
junilåna
till asa.rydell@leksand.se
Vassa
liarsenast
finns13att
men manAnmälan:
kan även
använda egen utrustning. Möjlighet att köpa
Vassa
liar
finns
att låna men
man kanattäven
egen utrustning. Möjlighet att köpa knacklieVassa liar finns att låna men
man kan även använda egen utrustning.
Möjlighet
köpaanvända
knacklieknacklieutrustning
finns.
utrustning finns.
finns.
Viutrustning
följer folkhälsomyndighetens
rekommendationer och hoppas att corona-läget medger att vi
Vi följer folkhälsomyndighetens
rekommendationer
och hoppas att corona-läget medger att vi kan
Vi följer
folkhälsomyndighetens
och hoppas att corona-läget
medger att vi kan
kan
genomföra
kursen. rekommendationer

Foto: Mostphotos

genomföra kursen.

genomföra kursen.

BORT MED LUPINEN
– FÖR BLOMMOR OCH INSEKTER!

Vi vill uppmuntra till ett gemensamt ryck
i Leksand den 6 juni! Då hjälps vi åt att
begränsa framfarten av denna invasiva växt.
Om många gör lite blir resultatet stort!

6 juni
Dela dina
lupinbekämparbilder i
sociala medier med
#lupinbekämpardagen
#leksand

Lupinens rötter och blommor är brännbart
avfall som ska till ÅVC i Limhagen.
Leksands kommun erbjuder möjlighet att
hämta säckar med insamlade lupindelar
efter lupinbekämpardagen. Skriv ett mail
till lupiner@leksand.se och uppge adress,
antal säckar samt telefonnummer om
det är något frågetecken.
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MAGASIN

Lösning korsord v.20

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.
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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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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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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

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

Sommaröppet juni-aug. alla dagar
Må-fred 12-17, Lörd-sönd 10-15
Östtjärna 110 f.d. Folkets Hus, Djurås.
Hyr plats och vi säljer dina prylar.
Bakluckeloppis lördagar.
Välkomna! Info ring 070-419 32 17

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

SKOLHUSBODEN VÄSTANNOR

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

......................................... Smått & Gott...........
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Bostad!

Jag önskar hyra lgh,mindre litet hus
i leksand med omnejd.
Fast anställning, ordnad ekonomi
och ordningsam.
Tel 0705880355 /
hassehansson78@hotmail.com

Nytt halskläde och överdel till
Moradräkt.
070-245 02 03

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

Presentkort á 1800:- säljes för 1000:gällande MC-tillbehör från XL MOTO.
070-241 43 20

FINNES: Fin bostadsrätt 4 r o k i
centrala Rättvik. Altan, trädgård, förråd,
--------------------------carport.
Letar efter hyr hus( 2 vuxna studenter o
--------------------------SÖKES: Hus i by i Leksand, Rättvik,
ett barn ) ,närheten av Insjön.
TRÄDGÅRDSBORD stort stabilt träbord,
Gagnef. Allt av intresse.
Förstahand. Förråd och lite trädgård
130 x 230 + 2 x 60 cm iläggsskivor
KONTAKT: knektolsson@gmail.com . Omkring 5000 sek. Innan augusti. Skivan behöver åtgärdas. Platsbrist pga
jenniferhanskens@hotmail.com
--------------------------ny rullstolsramp. 200 kr
Hemvändare med make, nyfödd och
--------------------------Finns i Övermo. 070 7451360
en liten pudel söker hus/gård att hyra Skötsamt par med två hundar önskar
--------------------------from 1/9 (alt. köpa). I Leksand eller
hyra hus/ stuga i Leksand. Allt av in1500 st. reklampennor.
Siljansnäs med omnejd. /
tresse. Stabil inkomst, rökfria och goda
Kassaapparat, märke National.
boendereferenser.
Lovisa 0704072848
070-320, 23 54
Vänligen Malin & Joakim
----------------------------------------------------072- 721 1614
Söker hyra av bostad centralt i Leksand,
Frysbox 127 cm x 63 cm.
3ROK eller större fom Aug./Sept. - tills--------------------------Djup innermått 70 cm.
vidare. Barn ingår i hushållet.
070-20 27 309, 0250-405 79
0736371565
---------------------------

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

Säljes!

Lägenhetsbyte Göteborg-Leksand
Finnes:
2:a 69kvm. Hyra 8000:- i Haga,
Göteborg.
Tuff styrpulpetbåt Crescent 425 Sport
Önskas:
+ Johnson 30hk 1990
min 2 rok, hiss alt. nb. gärna i centrala
Körklar
4pers
Design: Pelle Pettersson
Leksand. Hyra Max ca 6000:GT-ratt Trimplan
Ulrica 0704-856831
Knopmätare 2 låsbara utrymmen
--------------------------Manuell båtkärra
Min hyresgäst har fått sitt drömjobb
Vattnäs Pris: 25 000:och flyttar så: Fullutrustat Möblerat
070-56 99 161
hus 63 kvadrat öppen planlösning med
--------------------------sovloft djur/rökfritt passar 1-2 personer
Vedspis Husqvarna No.0727
uthyres i Djura från 1/8 , fast inkomst/
63 cm bred x 50 cm lång.
goda referenser krävs.
070-325 91 32
Varmhyra 7500 kr/mån
--------------------------0708583563
Diverse möbler.
--------------------------3-delad
bokhylla,
stolar, rumsbord
ULLANDERS
med glasskiva, dubbelsäng, dricksglas,
Ulla Karlsson/Anders Lindström
muggar, gardiner, mattor.
önskar hyra gård, hus, villa i Rättvik,
073-177 69 34 Mora
Tällberg, Leksand, helst omöblerad,
gärna med trädgård.
Tfn 0709 65 50 75 (Ulla),
073 98 39 610 (Anders)

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

HUS ÖNSKAS HYRA I LEKSAND AV
TVÅBARNSFAMILJ!
4 rok och maxhyra på 8000:-/månaden
(inklusive värme). Katter tillåtet. Ej i
byar långt utanför.
Kontakt: nordquist.sofie@gmail.com

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

Roddbåt Terhi 3.75 m.
Med motor 2 hk, Mariner, nyservad.
Finns i Leksand.
Tel 070 7366176.

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

Diverse delar till Leksandsdräkt
0737286728

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

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

Fräscha kläder för tjejer/tanter. Second
hand/nytt. Skor, väskor, smycken.
Bra Priser!
Fredag-Söndag 4-6/6 kl. 10-17
Sunnanäng Siljansvägen 216
Corona säkert ute/inne
073 635 94 68

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

Köpes!
Kaninbur köpes, gärna begagnad.
Om möjligt i Tällbergsområdet.
070 2573697

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

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

Beg Stenplattor (cement) 45x45
ca 30 st med inslag av ”rött ” och
Beg korrigerad plåt önskas köpa
073-6556351
dan.fiolkurs@gmail.com

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

Övrigt!
LOPPIS
Perusgattu 32 i Tällberg
Lördag 5 juni kl 10-16
Välkomna!

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

Drabbad av skogsbolag?
Känner du dig lurad, nonchalant och oansvarigt bemött,
eller vet du om något annat
övertramp/olämpligt agerande.
Skicka din berättelse till
avverkad@outlook.com

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

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

6b

if i v a k s t e d h c O . d n a s k e L t e n m a n r öf r a h i v g g äl e b a giltfir k s at s dl ä t e d å stll a r ä
, a di s m e h s n e n u m m o k å p u n r e g gil n e d h c o a g g ol s m u eli b uj ni s m arf at s ör tt åf
g e b n e d t t a r e m u n n ä gi m r e d äl g t e d h c o k a m s ar b å s r a h i n t t a gi m r e d äl g t e D
s r äi r r a k n e i ni g ä v å p r ä u n m o s r e t t o d s n e d g y b r ä , k ni r b e sI a ci s s e J , n e g nil v ä t
eli b uJ . n e g ä v å p e n n e h a pl äj h n a k r ä h t e d tt a t gilr e n ni s a p p o h g aJ . er a vi g mr of
l pi d v a r å 0 5 1 r arif n a p aJ h c o e gir e v S .r å i m u eli b uj r a h m o s d n a s k e L ar a b e t ni
i u s t e b o T t r o n ä v r å v h c o t e h n ä mll a i n a p a J lli t g nil p p o k a r ä n n e uj r a h d n a s k e L
ni nll ät st u d al e d å vt n E .t e s u hr utl u k å p m u eli b uj att e d n e v ä i v r a m m a s kr ä m p p u
. s a v ol t u d oi r e p s g ni nll ä t s t u ki r sll å h e n ni n e gil r e n n y s n E .i r a u r b e f 0 1
u n ,t e s u h s g ni T .r å 0 0 1 r ell yf g al s n a d kl of s d n a s k e L .r e eli b uj r elf s n nif t e d n e M
snnif tedTyvärr
,argån tnmämåste
n arab rahjag
gaJ .rinleda
å 07 rellyf med
galsnamett
leps stråkigt
dnaskeL .råbe001
k r ä m p p u n a k i v m o e s i v a k s å s , t e d m o r e t fi g p p u d e m gi m lli t r e v a a r ö h a n r ä g
sked.
Leksands
kammarmusikfestival
blir
u m m o k å p i n r a t ti h t e r å s m u eli b uj r e d n u r e d n ä h m o s d a v m o n oi t a m r of nI . t t ä s
nu iv tta inte
sappohav
gaJi.rår.
etetiDet
vitka åhar
p galsinte
r öf d e m
ammokmed
tta anmpandemin
o kl ä v r ä å s k c o
något
b t t a r ö f i v r a k r e v s n a m m a slli t h c o ai r o t si h r å v s n ni m i V . a r d n a r a v e r a m r ä n e til
att göra, det finns andra
hemska
sjukdomar
! m u eli b uj s r å - 0 0 8 a ri f t t a t r ä v t e d r ö g

Bra och mindre bra nyheter
de Tusse en fantastisk internationell debut
som ger mersmak, vad månde bliva?
För övrigt kan jag meddela att det har sina
sidor att försöka skriva en krönika med en
kelsjuk katt på skrivbordet som tycker att
jag ska ägna henne mer uppmärksamhet än
datorn. Katter är också väldigt duktiga på
att hitta kortkommandon på tangentbordet.
Jag misstänker att Microsoft har ett flertal
katter anställda som utvecklingskonsulter.
Det är i vart fall tämligen krångligt ibland
att återställa resultatet av fyra tassars trampande. Kanske ska låta henna skriva nästa
krönika…

som härjar och en av dem har drabbat en av
huvudpersonerna i kammarmusikfestivalen.
Jag hoppas av hela mitt hjärta att allt går bra
så att vi kan hälsa er välkomna till kammarmusikfestivalen nästa år. Det har också nyligen beslutats att bondens marknad ställs
in i år, detta på grund av pandemin. Tråkigt,
tråkigt.

Över till de bättre nyheterna. Nu får vi öppna
kulturhuset igen. Från den 1a juni hälsar vi
er hjärtligt välkomna tillbaka! Vi ska naturligtvis ta det försiktigt och jag ber er att respektera de uppmaningar som ges via anslag
och av personalen. I första skedet blir det
biblioteken i Insjön och Leksand som öppnar. På nedre våningen i kulturhuset bygger
vi nu timmerhusutställningen och öppnar den
16e juni, om allt går som planerat. Det kommer inte att bli en ”vanlig” sommar men vi
nåddes ju i dagarna av det glädjande beskedet att sommarland kan ha öppet och många
andra inslag i Leksandssommaren kommer
vi säkerligen att kunna ta del av. Sommaren
kommer att avslutas med en musikvecka för
ungdomar på Hildasholm och hösten inledas
med en musikvecka för hela Leksand där
Musik i Dalarna bjuder på hela sin repertoar!
Detaljerna får vi återkomma till, beslut i sista
sekund utifrån smittläge och restriktioner hör
till vardagen nu.

Med det önskar jag er alla en skön början
på sommaren! Som väl är här snart?

När jag skriver detta har ESC just passerat. Tusse gjorde en storartad insats med ett
mycket professionellt och engagerat framförande som han ska ha all heder för! Det
blev en märklig omröstning och utfallet ännu
märkligare i mitt tycke. Hur som helst gjor-

Pär Ohlsson
Kulturchef Leksands kommun
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Vårt varma tack
Till alla som hedrat vår kära

Rakel Lindh

Vid hennes bortgång.
Ett särskilt tack till hemtjänsten i Leksand
Siv, Hans och Kristina med familjer

Vår kära Mamma,
Mormor, Svärmor

Margita Ljungdahl
ETT VARMT TACK

* 25 oktober 1941

Vårt varma tack

till alla som på olika sätt hedrat minnet
av vår käre

har lämnat oss
i stor sorg och saknad

till alla som har hedrat vår kära

Börje
Ingrid Jernberg
Johansson

Morup 2 maj 2021
ERIKA och L ARS
Caroline, Evelina

vid htill
ennHemtjänsten,
es bortgång. AmbulansEtt särskilt tack
personalen
BJÖoch
RN oLimsjögården
ch ROSMARIE avd. 2.
BBirgit
arnen med
med ffamilj
amiljer

Ögonen slutits,
tiden var inne
Djup är vår sorg fastän
ljust ditt minne
Kärlek och godhet
lyste din stig
Tack kära Mamma,
vila i frid.

För all kärlek och omtanke
vid vår käre

Anders Hedlunds
bortgång, för alla varma hälsningar vi
mottagit, blommor till hemmet och
vid båren samt gåvor till olika fonder
tackar vi ödmjukt.

LOLLO

Begravningen äger rum
i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Läkare utan Gränser
Plusgiro 900603-2

SOFIA, JOHAN, CAROLINA,
LINNÉA, ALEXANDRA
MED FAMILJER
Kerstin och Bertil

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: 1:a söndagen efter trefaldighet
Andakter/söndagsgudstjänster med max 50 personer, enligt restriktioner från 1/6.
För uppdaterad info se hemsida eller ring 0247-80700
För digitala andakter hänvisar vi till svtplay.se /gudstjanst Hemsida/sociala medier

Leksands församling

Djura församling

Söndag 6 juni
16:00
Gudstjänst
Per Rönnegård, präst.
Fumiko Okino, musiker.
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

Onsdag 2 juni
9:00
Morgonbön
Per Rönnegård, präst.
Liselotte Ambjörn, musiker.
Siljansnäs kyrka
9:30
Promenad - Sista gången
Vi träffas utanför Prästgården.
Prästgården
Söndag 6 juni
11:00
Gudstjänst
Per Rönnegård, präst.
Fumiko Okino, musiker.
Prästgårdens trädgård

Tisdag 1 juni
9:30-11:00 Matbanken
Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården/ Utanför Gillestugan
Torsdag 3 juni
18:30
Kvällsbön
Joel Ludvigsson, präst.
Leksands kyrka
Fredag 4 juni
13:00-15:00 Kyrka på torget
Vi säljer hembakat bröd till förmån för Act
Svenska kyrkan.
Utanför ICA Mårtas.
Lördag 5 juni
17:00
Lördagsbön
Joel Ludvigsson, präst.
Kyrkan på Tällberg/ Tegelbruket
Söndag 6 juni
11:00
Gudstjänst
Christina Engqvist, präst.
Mikael Boström Eric´, musiker.
Hembygdsgårdarna
Tisdag 8 juni
9:30-11:00 Matbanken
Vi skänker tjänlig mat som annars slängs.
S:t Persgården/ Utanför Gillestugan

3b
3b

Onsdag 2/6 10.30 Bön och Bibelsamtal.
Söndag 6/6 11.00 Ekumenisk gudstjänst
på Hembygdsgårdarna.
Tisdag 8/6 14.00 Gemenskap i kyrkans
trädgård.
Medtag kaffekorg.

I samarbete med

v. 22
6/6
10.00
Endast
online!

Gudstjänst

Mikael Hansson predikar

Gudstjänsten live på

Mer info: equmeniakyrkan.se/leksand

Frikyrkan Siljansnäs

Fiskgatan 5 • Leksand • 0247-103 00

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

PINGSTKYRKAN
Hagagatan 4, Leksand

Söndag 6/6
11:00. Gudstjänst i kyrkan!
Predikan av Mita Näs.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.

www.leksandpingst.se
Vecka 22
Söndag 6 juni 11.00 Ekumenism gudstjänst vid
Hembygdsgården.(vid dåligt väder i
Leksands Kyrka) OBS!! Ingen livesändning
För mer information om våra samlingar se vår hemsida:
leksandpingst.se

Svenska kyrkan
ÅHLS FÖRSAMLING

Gudstjänsten sänds också via YouTube: Frikyrkan Insjön

Faluvägen 27, Insjön • www.frikyrkan.se

INSJÖN

www.svenskakyrkan.se/ahl

Gudstjänst i Åhls kyrka. Vårt dop. Jeanette Axberg, trumpet.
Jacqueline Sellner Axberg, trombone. Ulrika Hansson.
Tisdag 8/6
13-17 Loppis ”Tiondeboden” Åhls prästgård, Kyrkvägen 20,
öppnar för säsongen. Se separat annons.
18.00 Ny och nyfiken på Åhl – träffpunkt Åhls kyrka med samtal och
gemenskap. Gustav Vasa och brist på helig Ande.
Sten Boman och Mattias Bäck.
För aktuell information – se församlingens hemsida och Facebook.
Söndag 6/6

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

Nyhet!
Folklore & Kurbits

silver från 499 kr
guld från 2995 kr

silver från 450 kr
guld från 2995 kr

Krusbandssmycken

armband mini 650 kr
halsband mini 595 kr
örhängen 895 kr
ring 1390 kr

www.dalaguldsmide.se

ZORN

Gilla oss på
facebook

